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רונן שובל

 פרופ‘ בנימין איש-שלוםמייסד ונשיא בית מורשה ויו“ר הנהלת המכון ללימודי היהדות

רונן שובל

 רא“ל )מיל (.משה )בוגי( יעלוןהמשנה לראש הממשלה והשר לנושאים אסטרטגיים

”ספרו יוצא הדופן של רונן שובל הנו בבחינת ”דבר בעתו מה טוב“ )משלי טו ,כג( .דומה כי אין
מועד ראוי יותר מן העת הזו להופעתה של יצירה הגותית חשובה זו .רונן שובל ,צעיר ערכי ומנהיג
בעל שאר רוח ,מנתח בספרו את המציאות הישראלית מתוך פיקחון וחוש ביקורת חד כתער אך
בה בעת מפתח חזון מלא השראה לעתידה של ישראל כמדינה יהודית .המאפיין המובהק של
הספר הוא החיבור בין שני רבדיו :רובד העיון ,המעוגן בידע רב בהיסטוריה ובפילוסופיה כללית
ויהודית כאחד ,והרובד המעשי הנובע מלהט אידיאליסטי ,מאהבת ישראל ,מתודעת שליחות
ומרגש של אחריות .ראוי הספר החשוב הזה להיקרא על ידי כל מי שעתיד היהדות והציונות
ושגשוגה של ישראל כמדינת העם היהודי יקרים ללבו“.

אם תרצו

אם תרצו מניפסט לציונות המתחדשת
”רונן שובל מנתח בספרו את מצבה של הציונות בימינו ,מותח ביקורת על הפוסט והאנטי ציונות
ומתווה דרך לציונות מתחדשת .משנתו של רונן תומכת בתפיסתם של רבים מאבות הציונות אשר
לא ראו במדינת ישראל מקלט בטוח לעם היהודי בלבד ,אלא האמינו באפשרות להגשים במדינה
זו את החזון היהודי בדבר חברת מופת .תוכן ספרו של רונן שובל ,כמו גם פעולתו הציבורית
במסגרת תנועת ’אם תרצו‘ ,ממלאים אותי באופטימיות באשר לדור הצעיר בארצנו ובאשר
לעתידה של הציונות“.

בנטוב
טוב
רון בבנ
שרון
צילום :ש

הספר אם תרצו – מניפסט לציונות
המתחדשת מאת רונן שובל ,הנו חיבור
מעמיק אודות המשבר שאליו נקלעה
הציונות בימינו .בספר מוצע ניתוח של שורשי
המשבר וכן פתרון רב מימדי – הגותי ,מדיני
ואידיאולוגי ,לחילוצה של הציונות ממצוקתה.
תקומתה של הציונות – בה תלוי גורל העם
היהודי – תתאפשר רק באמצעות שיבה אל
עקרונות יסוד ורעיונות מפתח המונחים בלבה
של המחשבה היהודית ,רעיונות אשר תפסו
מקום מכריע גם בהגותם של אבות הציונות
ההיסטוריים.
בספר זה מציע רונן שובל לשוב אל שורשי
הציונות – שלא על מנת להישאר שם ,אלא
בכדי להתחדש על ידם ולחדש מתוכם
תרבות ציונית פעילה ועדכנית.

אם תרצו
כוכב מישראל

מניפסט לציונות המתחדשת

של
ראש ש
רונן שובל הוא המייסד ויושב הראש
תנועת ”אם תרצו“ ,הפועלת למען התחדשות
ההגות ,התרבות והאידיאולוגיה הציונית
בישראל .לשעבר עמית מחקר צעיר במכון
לאסטרטגיה ציונית וכן הדריך והרצה
במדרשה למנהיגות חברתית – עין פרת.
יליד רמת השרון ,בעל תואר ראשון ביחסים
בינלאומיים ותואר שני במחשבת ישראל,
מהאוניברסיטה העברית בירושלים .רונן בן
 ,29נשוי ואב לשתי בנות.

רונן שובל

”הציונות נקלעה למשבר כפול .אנרגיות המייסדות שלה נסתיימו ,הצידוקים הקלאסיים שלה
התמוטטו .רגעי משבר הם תמיד רגעים שמזמנים מנהיגות .רונן שובל הוא דוגמה חיה למנהיגות
הצומחת ממשבר .ספר זה הפותח דיון על המשבר האידיאי של הציונות ,הוא התחלה מבטיחה
המבשרת את שיבתה של הציונות למרכז השיח הישראלי“.
 ד“ר מיכה גודמןמדרשת עין פרת ,האוניברסיטה העברית ומכון שלום הרטמן

www.massa.co.il
ww.massa.co.il
www.massculture.co.il
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74
74
44

אחד מקרא ושנים מדרש ,אמינוף
אחלה שוק ,פתגמים וסלנג בשוק,צליח
איוב  -הבעיה ופתרונה ,מרגליות
איוב  -כמות שהוא ,מרגליות
איך נבנו ערים ,קומהר-כהנמן
אל העצמי ,ברוך כהנא ודבורה נוב (עורכים)
118
אינדיבידואציה ויהדות

2

אשלים ברוח ,צורף
אשה ויהדותה (קובץ שישי בסדרת
"להיות אשה יהודייה") ,טובה כהן (עורכת) 98
אשמורת  -כתב–עת ספרותי בעריכת
כל גליון 60
יוחאי שורק ואחרים ,גליון א ,ב
96
אתיקה טובה לעסקים ,רות וולף
120
אתרים ושכונות בירושלים ,אדם אקרמן
60
אתרים קדושים בארץ ישראל ,וייס

דוד ענבר
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אוצר אמרי אבות ,לרינמן ,א'-ה'
אוצר השאלות והתשובות ,שפירא,
(אזל)
 ה'כל-כרך 96
 ב' ,ד' ,ו' ,ז' ,ח' ,ט'כל-כרך 120
 א' ,ג' ,י'כל-כרך 22
אוצר התלמיד
72
אורו של אפרים ,שמחה בן-יוסף
98
אורות האדם והנפש ,ברוך כהנא

82
78

דוד ענבר

בענף המודיעין ,איפכא מסתברא
הוא שמה של גישה המציגה
בשיטתיות עמדה המנוגדת לזו המקובלת בחיל .חשיבה זו
של "מחוץ לקופסה" ,למרות ,ואולי בזכות נועזותה ,מצליחה
פעמים רבות לקלוע לאמת .היא קיבלה מקום של כבוד בחיל
לאחר כישלון הפרה-קונספציה של מלחמת יום-הכיפורים.

60

מחיר מומלץ 68 :ש"ח כולל מע"מ

ב
176
בבל וירושלים ,ראבידוביץ ,א'-ב'
80
בדרכי ציון ,קלויזנר
55
בהר מתוך האש ,רחל מרגליות
50
בהתהפך הגלגל ,ש"י קרויטנר
בואי שירה בואי ,על "שירה" לש"י עגנון ,שטרן 70
38
בוטניקה ,א-ב ,איצקוביץ ,כל כרך
38
בזעת אפך תאכל לחם ,גרמנסקי
66
ביאליק בחבלי אבן-גבירול ,שרה כ"ץ
38
בימי בילו ,מאירוביץ
22
בימים ההם ,שטיינברג
38
בין אלימות ובין אדישות ,זילברשלג
בין הפטרה לפרשה (מהדורה שנייה מתוקנת
75
ומורחבת) ,יהודה שביב
44
בין משכן לעגל ,יובל שרלו
בין עבר לערב ,טובי ,כר' א'-ד' ,ו ,ז
כל כרך 88
80
בין שני נופים ,מהלו
82
בכייה לדורות ,אליסף תל-אור
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אמנה ,קובץ
אמנון מספר על צבא השמים ,בן דוד
אמנות דורנו ,שץ
פורמט מהודר
אמנות דיאלוגית בעולם דיגיטלי,
מנחם (מל) אלכסנברג
אמנות יהודית עממית במהלך הדורות,
דייויס עלי ועליזה ,עם  154תמונות
 הנ"ל ,מהדורה אנגליתאנציקלופדיה ארץ-ישראל ,י .פרס,א'-ד'
אנשי לבוב ,תקוה נתן
אנשים ומעשים בירושלים ,אלחנני
אפרים לוצטו  -חייו ויצירתו ,מירסקי
ארגון האומות המאוחדות ,בן-ברוך
ארגז מטען על הספון ,סטנלי מן
ארץ ישראל ,בלנק
אשכולות תמר ,דוד תמר
אשל באר שבע ,א';
בונפיל ,בלדישטיין ,שלמון

32
38
44
60
78
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80
370
62
48
70
44
58
46
72
98

בליל זה ,ביסטריצקי
במדבר מים ,רילף
במות עולם ,סלע
במחנות הצפון ,שבת
במעגלי הנפט ,אראל
במתח הגבוה ,ש .שלום
בן העלייה ,הרשב"י ,ח .קוליץ
בנות-השיר הנאוות ,שרה כ"ץ
בני-עקיבא ,לודז' ,שטרן
בנקאות ,פושטר
בנתיב הלהבות ,סגלוביץ

46
48
66
98
54
54
60
70
68
72
176

המחירון המלא
בשערי ארץ הסגולה ,מסרים סמויים
בשירי ביאליק לילדים ,דינה שטרן
בתופת הנאצית ובגהינום הסטאליניסטי,
לופטמן

בנתיב הל"ה  - ...דפי עדות ויצירה (הפצה),
אורי קושניר (עורך)
בנתיבות חכמת הקבלה  -מחקר על
ה"רעיא מהימנא"; הרב ד"ר ישראל ש .מלכה 88
65

66
62

ג

בסבך הלבנון  -מהדורה שנייה מתוקנת
אבלמן (עורך)

לספר נוספה אחרית-דבר :מאמר מאת אלוף (מיל') משה קפלינסקי ,סגן הרמטכ"ל בעת המלחמה,
המתאר ללא כחל ושרק את הבעיות בהכנות למלחמה ובניהולה; דברי הערכה היסטוריים וסוציולוגיים
מאת ד"ר אודי לבל.
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98

מלחמת לבנון השנייה

בספר נפרשת קשת של דרכי מגע בין המשפחה ,המלחמה והבן שנפל .כל משפחה ,הרקע שלה ועולמה
הערכי ,כל משפחה ודרכה הייחודית .הורי הנופלים במלחמה שותפים ליצירת הספר ,הפורש במגוון
צורות את יריעת חייהם של החיילים אשר נפלו במלחמת לבנון השנייה ,מתאר רבים מסיפורי הקרבות
ומציג פסיפס של ההתמודדות עם השכול הישראלי בראשית שנות האלפיים.

צילום על העטיפה הקדמית :זיו קורן
עיצוב העטיפה :סטודיו דוב אברמסון

גורל היהדות בבריה"מ ,גולדמן
גזע האדם ,אשכולי
גיאוגרפיה כלכלית ,צונציגר
גלגולי במחילות העבדות ,אייזנר
גלגולי האנרגיה בטבע ,צ'רניאבסקי
גלגולי מוטיבים בספרות ובפולקלור ,גפן
גם בהם פגע הצורר ,יהודים מזרחיים
בצרפת הכבושה  ,1944-1940עמיפז-זילבר 96
70
גנזי אוקספורד ,עדעלמאן
גנזי ירושלים ,ורטהיימר ,כרך א' ,ב' כל כרך 70
187
גנזי תלמוד בבלי ,כץ ,כרך א' בלבד
80
גרמניה ,כתבי טקיטוס
20
גרגרי העומר ,א .קם-רון
52
גרפולוגיה ,אלוני ,מהדורה מחודשת

בסבך הלבנון

בסבך הלבנון
מלחמת לבנון השנייה :זיכרון • קרבות • משפחות
"אנו הורים לחיילים שנפלו על הגנת המולדת במלחמת לבנון השנייה .אנו קשורים לארץ הזאת
בכל נימי נפשנו ותמיד ראינו בתרומה למדינה חלק מרכזי בהשקפת עולמנו .לנו ולבנינו היה ברור
כי השירות בצבא עשוי להעמידם במצב בו יידרשו לסכן את נפשם ואולי אף למסור אותה .קיווינו
תמיד שצורך זה לא יבוא לעולם .ספר זה מוקדש ליקירינו בהערכה עצומה ,באהבה גדולה ובגעגועים
שאין להם סוף"
(מתוך דברי הפתיחה לספר)
תחושות קשות ליוו את החברה בישראל סמוך לסיומה של מלחמת לבנון השנייה– שלובות באמונה
בצדקת הדרך ובהכרה עמוקה בזכות להגן על הבית .את המחיר הכבד של המלחמה שילמו בחייהם
אלה שנפלו בה ובני משפחותיהם .מתוך כאב ותקווה ,מתוך ביקורת ורצון עז לתיקון החברה והמדינה,
פנו הורי הנופלים לאמירה ציבורית משותפת שתבטא את המורשת שהותירו הנופלים .אמירה זו היא
מהותו של הספר 'בסבך הלבנון'.

32
44
52
44
44
88

בסבך הלבנון
מלחמת לבנון השנייה:
זיכרון • קרבות • משפחות

www.massa.co.il

'אני טוררו' ,צולם על ידי איתי שטיינברגר שנפל במלחמת לבנון השנייה
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48
דילמות לדיון קבוצתי ,קרניאל
(כל חוברת) 50
דימוי ,מס' 29-19
195
דיני משפחה ,שרשבסקי
32
דיני שטרות בארץ ישראל ,לוין
דמשק עירי ,זכרונות ,שטיינהורן-חלואני 30
48
דפים מחיי ,לוטה אייזנברג
22
דפים נבחרים ,ילין
דקדוק הלשון הערבית ,א'-ב' ,פלסנר כל-כרך 46
דקדוק עברי מודרג ,ברקלי ,דרגה א'-ג'כל-כרך 40
48
דרך גאולים ,רילף
56
דרך טובים ,אבן-תיבון
88
דרכה של הלכה ,דניאל שפרבר

88

דרשה המסורה והכתובה ,שאול רגב
דת ,פילוסופיה ויהדות ,א'-ג' ,הרב ד"ר אהרן
שאר-ישוב,
110
כרך א'  -מנצרות ליהדות
כרך ב'  -התגיירות  -אוטוביוגרפיה של רב 82
92
כרך ג'  -הגות באספקלריית המקרא

46

בסוד שיח התורה ,וייס
בסודם של יקירי ירושלים ,ברש-רועי,
כל כרך 62
א' ,ב' (אזל); ג' ,ד' ,ה'
80
בעד עמנו וארצנו ,אביטל
48
בעלייה ובבנייה ,לייבוביץ
48
בצל הגנים ,פרקי ציור והוי ,תורן
68
בצלמו ,הרב יובל שרלו

82

גשם ורוח ,אלפרט

ה
‚˘ÁÂ¯Â Ì

‚˘ÁÂ¯Â Ì

מטאורולוגיה בראי היהדות

)מתוך הספר(

Ë¯ÙÏ‡ ÒÁÈÙ

"האומנם ארץ ישראל מיוחדת בבמינה בדרך בה יורדים הגשמים בתחומה?
האם ניתן לזהות באמצעות מחק
מחקר אטמוספרי את הדרך שבה נוצרים
ענני-גשם עד כדי הגדרת ארץ ישראל כיחידה במינה במונחים גלובליים?"

פרופ‘ פינחס אלפרט ,מדען מאמין ,אב לשמונה ילדים ,מכהן כראש החוג לגיאופיזיקה
ולמדעים פלנטריים באוניברסיטת ת“א ,עומד בראש צומת נאס“א לתצפיות על כדור
הארץ בישראל והינו חבר כבוד של האקדמיה העולמית היהודית למדעים .ספרו ,המבוסס
על מחקריו בהתפתחות מערכות מזג-אוויר ,תחזיות נומריות ,שינויי אקלים ,השפעות
שימושי קרקע על האקלים ,התחממות כדור הארץ ,חיזוי תנועת אבק מן הסהרה ,בריזת
הים ועוד ,מצביע על הדמיון הרב שבין המחשבה הדתית ומחשבת המדע ,השותפות הן
לפרדוקסים והן לאנלוגיות ,ומאיר מזווית מדעית ותורנית סוגיות מסובכות במקורותינו.

Ë¯ÙÏ‡ ÒÁÈÙ

‚˘ÁÂ¯Â Ì
היהדות
הדות
היהה
ראי הי
מטאורולוגיה בראי

המאמרים המופיעים בספר זה פורסמו בספרות המדעית העולמית ,והוצגו כדרשות
בבתי כנסת ובמסגרות אחרות .הספר מיועד הן למומחים בתחום האטמוספירה ובתחום
ההיסטוריה של המדע ולסטודנטים הלומדים תחומים אלה ,והן למומחים בתחומים
הנרחבים של התורה ,התלמוד והמדרשים .כמו כן ,זהו ספר חובה לכל אדם אשר נושאי
מדע ומקורות התרבות היהודית מעוררים את סקרנותו ומהווים חלק מעולמו הרוחני.

על שם ד"ר יונתן מס ז"ל מביאה לציבור צמא הדעת מגוון מחקרים ייחודיים הבאים
סדרת
לבאר ממצאים מדעיים לאור היכרותו את מקורות היהדות ונושאים יהודיים לאור התפתחות המדע.
ד"ר יונתן מס ז"ל היה ממייסדי יחידת המחקר ופיתוח של רפא"ל )הרשות לפיתוח אמצעי לחימה( .זכה בפרס ביטחון
ישראל .כשנשאל לסתירה כביכול בין תורה ומדע ,ענה" :איני מבין כיצד יכול מדען שלא להאמין בבורא העולם ,לאור
היכרותו את המורכבות המופלאה של היקום" .בנו של המו"ל ראובן מס ז"ל ,אחיו של דני מס ז"ל ,מפקד ה'למד-הא'.
סדרת

ממשיכה את הסדרה הפופולרית בת  84הספרים “ספרית דני למדע והשכל“.
עיצוב עטיפה :סטודיו דוב אברמסון

www.massa.co.il
www.massculture.co.il

60
38
88
78
96
44
65

בקורת ומסה ,תמר
בקלחת הרוסית ,שפירא
בראשית הדרך ,זלדין
בראשית הדעת ,חזקי אריאלי
בראשית התנועה ,בודנהיימר
בריאות העם ,זיידה
ברית החשמונאים ,שאול אבישי
ברית הלשון  -הרפתקת הדיבור במחשבת
68
ישראל ,בנימין גרוס
בשבילי העבר ,ספר עזר ללמוד ההסטוריה,
48
יונה מלמן
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ד
30
דבת-הארץ ,וייץ
דוד גנז ( )1613-1541וזמנו ,מחשבת ישראל
והמהפיכה המדעית של המאה ,16-אנדרה
40
נהר; מהד' ישנה
60
דוד גנז וזמנו  -מהדורה מחודשת ,נהר
55
דוד המלך-קווים לדמותו ,סבג
30
דו-חיים ,אהרוני
58
דיואן צרור המור ,צמח קיסר
כל-כרך 54
דיוקן וקתדרה ,בלאט ,א' ,ב'

האמנתי כי אדבר ,סמסון מהדורה מורחבת 		132
גרמנית 		132
אנגלית 132
האפוס המקראי מעידן ההשכלה והפרשנות,
מחקר ב"שירי תפארת" לנפתלי הרץ ויזל,
70
רוזנבלום
		
האקלים והמטאורולוגיה החקלאית
בשומרון ויהודה ,צפורה גת; יעקב אשל 110
כל כרך 48
הבה נציגה ,גורלי ,א' ,ב'
כ"א 28
הנ"ל ,חוברות בודדות
66
הביאור לתורה של מנדלסון ,סנדלר
110
הבישול הכורדי ,ורדה שילה
הבית והמפתח ,מבוא לעשר עליות לארץ-
60
ישראל ,קרויטנר
84
הבלשנות העברית בטבריה ,אלוני
הבנקאות בישראל במנהרת הזמן,2012-1965 ,
118
מאיר חת
הבנת התנ”ך במובן הפילוסופי ,משה שטרית 72

3

הוצאת ראובן מס ,תמוז תשפ"א  -יוני 2021
הגדנ"ע ברובע היהודי בירושלים העתיקה
50
בתש"ח ,שאול תובל
הגות באספקלריית המקרא ,אהרן שאר-ישוב 92

הגותו של הרמב"ם ,שורץ
הגיון הגורל ,עלי מרצבך

יצחק

גרינברג

הספר ‘הדרך היהודית’ כתוב בשפה פשוטה השווה לכל נפש ,ועם זאת הוא מצליח להעביר
מסרים מורכבים ועמוקים .לפיכך ,הוא יכול להתאים למי שאינם מצויים בעולמה של
היהדות לעומקה ,כמו גם לקוראים משכילים המנוסים במכמני היהדות ומקורותיה.
הרב יצחק (ייץ) גרינברג שימש כרב אורתודוקסי ,כפרופסור בישיבה אוניברסיטה
ובאוניברסיטת ניו יורק ,כנשיא של ארגון ‘כלל’ ,מרכז ללימוד ומנהיגות יהודית בארצות
הברית וכנשיאה של קרן לחינוך יהודי‘ ,חברים כל ישראל’ .במהלך השנים בלט הרב
בעיסוקו בחינוך ,בתיאולוגיה שלאחר השואה ,ביצירת קשרים בין זרמים שונים בתוך
היהדות וביצירתו של שיח בין-דתי בארצות הברית.
עיצוב עטיפה :סטודיו דוב אברמסון

הוצאת ראובן מס ירושלים
www.massa.co.il
www.rubin-mass.com
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יצחק גרינברג

בהתייחסו לשבת ,לימים הנוראים ,לשלושת הרגלים ,לחנוכה ,לפורים ,לתשעה באב,
ליום השואה וליום העצמאות ,מציע הרב גרינברג קריאה כפולת רבדים .ברובד הראשון
מוצגים בספר מנהגים ,הליכות ומצוות כפי שעוצבו במשך הדורות בקהילות ישראל
השונות וכפי שהם נוהגים בימינו .הקורא היהודי המשכיל ימצא כאן ניתוח יסודי
ומעמיק של מסורת ישראל השזור במקורות עשירים ורבי עניין .ברובד השני ,המציג
תפיסה תיאולוגית חדשנית ,מלמד המחבר כי מועדי ישראל אשר צוינו במשך דורות כה
רבים ,הולכים ונטענים במשמעות דתית מחודשת לאחר השואה ותקומת מדינת ישראל,
ועם התקדמותה של ההיסטוריה לעבר גאולתה המשיחית .בשורתו פורצת הדרך של
הספר היא שבדורות האחרונים נטענו חגי ישראל במשמעות מיוחדת היוצרת חידוש
ואתגר מרחיק לכת בכל הנוגע לטיבם של הקשרים שבין היחיד והכלל לבין ההיסטוריה
ואלוהים.

הדרך היהודית

הדרך היהודית

החיים וההיסטוריה במעגל החגים

הדרך היהודית
החיים וההיסטוריה במעגל החגים
יצחק

גרינברג
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36

הדרך הנעלמה ,עלי יומן ,קופילביץ-קשת
ההלכה יסודה והשתלשלותה,
80
חיים מנחם לויטס
54
ההמנונות ההומריים ,שפאן-שוובה
140
הוד והדר ,כרך א ,מאיר וונדר

4

הזמן הכתום ,מאיר הר-נוי

68

78
82

48
הגניזה והגניזות ,א.מ .הברמן
כל כרך 38
הדבור הערבי ,קפליבצקי,א'-ב'
48
הדואר ,איגר
30
 הנ"ל ,מבוא לספר הדואר28
הדוד מתואלה ,תימור
28
הדור השני בארץ ישראל ,ויינרב
הדור השני ברחובות ודרכו המקצועית ,ויינרב 22
הדים מבבל ,ביטויים ,אימרות והווי של יהודי
בגדאד ,יהושע מאירי (מהדורה חדשה) 156
88
הדרך היהודית ,יצחק גרינברג

בספר המעמיק ורב ההשראה שלפניכם בוחן הרב יצחק (ייץ) גרינברג את דרכה של
היהדות בתנועתה סביב מעגל השנה ולאורך ההיסטוריה היהודית .הדרך היהודית מוצגת
בספר זה בחום ,בהומור וברוחב לב ,והיא מוצעת לקורא לא כאסופה נוקשה של חוקים
ותקנות אלא כדרך חיים ססגונית ,חיה ומתפתחת כל העת.

הורים כהלכה ,מרים לוי

79

62
הכתר-מקראות גדולות ,שופטים (פאר)
הכתר-מקראות גדולות ,שופטים (עממי) 34
44
הלכות נשים ,הרב שטיינברג
הלשון העברית בדרכי התפתחותה ,חומסקי 60
92
המבי"ט לדורו ,אילן וואיה

82
המדינה היהודית והבעיה הערבית ,ניסן
55
המדע שבתורה ,פרופ' יהודה לוי
המדפיס קורנילייו אדיל קינד ובנו דניאל ,הברמן 66
80
המוסיקה בישראל ,גרדנויץ
המחזה והתיאטרון העברי והיידי,
66
א'  -עד סוף המאה הי"ט ,אבישר
52
המחשבה הכלכלית ,צונציגר
52
החוזה מליטא ,על החזון אי"ש ,קוליץ
48
המיספר וקסמיו ,אנדרמן
46
החוף הנכסף ,זרחי
100
המסורה הגדולה לתורה ,הרב ברויאר
62
החינוך בחברה הטכנולוגית ,קורצוייל
המספד בירושלים,
החינוך היהודי בתקופת המשנה והתלמוד,
88
הרב קוק ,איורים  -גרונדמן
88
אברבך
88
המעמד האישי של הקראים ,קורינלדי
החינוך התיכוני העברי בארץ ישראל ,רות 60
המצור ה 37-על ירושלים -
98
החכם מלייפציג ,עזרא שרשבסקי
62
יומן מלחמת השחרור ,גוטגטרוי
62
החלוקה ,רוטשילד (מהדורה מורחבת)
המקרא ותרגומיו ,חמיאל ,כרכים א-י כל-כרך 150
החסידים הראשונים ביישוב ארץ-ישראל,
כרך י”א 150
		
62
מאיר יזרעאלי
כל הסדרה (א-יא) 650
		
28
הטכניון העברי בחיפה
62
היה היתה עיירה ,תורן
היהודים האופיום והקימונו ,על יהודי המזרח
הרחוק ,עזרא יחזקאל-שקד (עברית/אנגלית) 86
88
היהדות מאין ולאן ,גולן
היהודופוביה החדשה ,פייר אנדרה טאגייף
78
(מתורגם מצרפתית)
30
הייתי מאזין לרכבת בלילה ,מן
88
היכל הזמן ,גבריאל זלדין
30
הילד כבד האוזן ,בריל
48
היסטוריה כללית ,בלנק
60
היסטוריה מעניינת ,יוחנן רמתי
ה"ייקים"  -חמישים שנות עליית
92
דוברי גרמנית ,אראל
56
הירו וליאנדר ,מוזיאוס
26
"הכוזרי" ,ריה"ל (לתלמידים) ,י .דוד
30
הכינוס לבעיות הדת בחיפה
62
הכתר-מקראות גדולות ,יהושע (פאר)
34
הכתר-מקראות גדולות ,יהושע (עממי)

המשורר מסרגוסה ,על אבן-גבירול ,גלוזמן 60
48
המשיח מאיזמיר ,ספיבק
48
המשפט הבינלאומי ,ברקאי
68
הנבא בן-אדם ,בעריכת אודיה צוריאלי
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70
48
48
54
70

הציונות  120 -השנים הראשונות,2002-1882 ,
65
מרדכי נאור
30
הציונות הסוציאליסטית ,בנארי
84
הציונות וגרמניה הקיסרית ,בודנהיימר
48
הציונות ומדינת ישראל ,פיינברג
44
הצעד הראשון ,רדאי
44
הצעד השני ,רדאי
הקבצנים  -יהודים עניים בגרמניה ,בורנשטיין 76
26
הקדיש לפני כל נדרי ,בן-טובים
26
הקדיש לפני כל נדרי ,כהן-צימרמן
הקדמה הכללית לסידור ר' שבתאי הסופר,
66
ברלינר
הקהילה היהודית באיסתאנבול1992-1948 ,
109
(עברית ואנגלית) ,שאול תובל
58
הקישוט המספרי בתהלים ,בזק
32
הקץ למלחמת הקיום ,דורון
30
הקרן הממלכתית היהודית ,ברט
30
הקרן הממלכתית היהודית ,ברט
הר שדה בית :מיצבי מצב 2013-1995
148
אבנר בר חמא,
הרפואה במקורות ,לקט מתוך חז"ל וראשונים,
60
מנחם אסף
56
השובל הארוך ,דניה לוין
השוק המשותף והמועצה לשיווק חלב ,גרול 70
66
השלטון במדינת ישראל ,פרוידנהיים
88
השמיעיני את קולך ,רחל קרן (עורכת)

58

82

הנדר ,סיפורים ,עמיצור
הנרייטה סאלד-מכתבי משפחה ,לוין
הנר לא כבה ,ש .שלום
הסכסוך הערבי-ישראלי ,פיינברג
הספר העברי בהתפתחותו ,הברמן
פורמט מהודר
הספרות הערבית היהודית בתוניסיה
118
 ,1950-1850יוסף טובי
העבודה במקורות ,לקט מתנ"ך ,חז"ל,
78
ראשונים ואחרונים ,מנחם אסף
30
העליה וההצלה בשנות השואה ,דובקין
הענף הגדוע של הגרף פוטוצקי ,סופי בן ארצי 82

הערבים בישראל  -הלנו אם לצרינו?
75
פרופ' רפאל ישראלי
48
הערבים לארצותיהם ,גורדון
העשור החמישי ,תשמ"ח  -תשנ"ח ()1998-1988
98
צמרת  -דרורי  -וייץ (עורכים)

התאבדות רוחנית ולאומית ,יהושע קמלמן 55
התגיירות  -אוטוביוגרפיה של רב,
82
הרב ד"ר אהרן שאר-ישוב
התחדשות הנבואה ,בסדרת "מאה שערים"
82
שלי שילה גולדברג
30
התואם ,חבקין
התינוק הבריא ,גרינפלדר;
כל-כרך 30
בעברית ,ביידיש ,בצרפתית
50
התמודדות עם אובדן תינוק ,ימין לוי
כל-כרך 38
התנועה הציונית ,גרינבוים א'-ד'
118
התנ"ך מן השטח ,כרך א' :תורה ,רזניק

בקרוב
התנ"ך שלנו ,יהושע גתי
התנסות בלמידה מתווכת בתיאוריה ובחיי היום
יום  -יום :מסירה וקבלה שמואל פוירשטיין 88
התרבות ההלניסטית והתרבות הרומית,
62
ז'לינסקי; אלקושי
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48
88
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תורת החסידות בהגותו של
רבי דוב בער ,המגיד ממזריץ'

מהו החידוש המהותי של ‘תנועת החסידות’ מיסודו של
הבעש”ט? את המענה לשאלה זו מציג הספר שלפניכם
בעזרת עיון היסטורי והגותי נרחב בדמותו של רבי דוב בער
המגיד ממזריץ’ ,תלמידו החשוב של הבעש”ט ,מורם של רוב
המנהיגים החסידיים בדור השני והשלישי.

הגותו של רבי דוב בער ,למרות חשיבותה ומרכזיותה הרבה
להבנת התנועה החסידית ,עדיין לוטה בערפל .החידוש
הרוחני של החסידות טמון בתמורה מהותית בתפיסת יחסי
אלוקים ואדם .מדובר בתובנה מהפכנית ,לפיה היצור האנושי
אינו מתקן את המציאות ישירות מכוח ערך מעשיו אלא דרך
היבטים של שעשוע ,תענוג ומשחק בין אדם לקונו ,בדומה
ליחסי אב ובנו הפעוט .הבנה מחודשת זו של יחסי אלוקים
ואדם מחוללת את תפיסת האין המתוארת בהרחבה בתורתו,
תפיסה אשר יש לה נגזרות רבות בנוגע לדיוקנה של עבודת
ה’ וייעודו של האדם בחייו ,היחס לזולת ,לימוד תורה,
תפילה וקיום מצוות.

נתנאל לדרברג

הפולקלור היהודי ,ברגמן
הפטרה וגמרא ,עיון בהפטרות השנה,
לרנר (מלמד)
הפילוג בציונות ,אפרים אבן
הפסיכואנליזה ,בריל
הפסיפס הפנימי ,סוזן וורהנד
הפקודה ,דוד ליבנה
הפרוטוקול של הקונגרס הציוני הראשון
(מהדורה חדשה תשנ"ח)
הצבי ישראל ,שושנה דולגין  -באר
הצדקה בישראל ,ברגמן
הצה"ר ובית"ר ,לובוצקי
הצופה לדורו ,על הרב קמלהאר ,מונדשיין
הצחוק ,ברגסון

השער לאין ,לדרברג

ספר זה מהווה המשך לקודמו‘ ,סוד הדעת’ ,העוסק בדמותו
של הבעש”ט .הספר מתמודד עם שאלות אלו ונוספות
בעזרת עיון נרחב בארון הספרים של תנועת החסידות,
ומבקש להציג תמונה רחבה וברורה ככול הניתן של חייו
ועולמו הרוחני של המגיד ממזריץ'.

נתנאל לדרברג מלמד וכותב בנושאי תורה שבעל פה
ומחשבת ישראל וחוקר היסטוריה של מנהיגות רבנית .ספרו
הקודם ‘סוד הדעת  -דמותו הרוחנית והנהגתו החברתית
של הבעש”ט’ יצא לאור בשנת תשס”ז בסדרת מאה שערים
בהוצאת ראובן מס.

54
80
52
30
74
68

עיצוב עטיפה :סטודיו דוב אברמסון

ואם בגבורות ,ספר יובל לראובן וחנה מס
ואם תרצה אמור ,ברודצקי ווינר
ובאו האובדים והנידחים,
60
רומן היסטורי ,הירש
62
ובכל זאת ,אנדרה נהר
בקרוב
והאש השאירה אפר ,א.ש .שטיין
50
והנה טוב מאד ,ישראל רוזנסון
64
והערב-נא ,על פרשיות השבוע ,ששון
70
וינה צרפת וינה ,שטיינדלינג
88
ועל דרך העבודה ,סגל

ז
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תורת החסידות בהגותו של
רבי דוב בער ,המגיד ממזריץ'

נתנאל לדרברג
מחיר מומלץ 82 :ש"ח כולל מע"מ

השפה הערבית ודקדוקה ,קפליבצקי ,ב' ,ג' כ"כ 44
השפה הערבית ודקדוקה (באנגלית),
קפליבצקי; א' עם מפתח,ב' ,ג' ,ד' כל-כרך 68
השקפת-עולם יהודית חדשה ,איוון אורבן 60

ז'אנר הרשומון בסיפורת הישראלית ,הלפרין 88
68
זאת הפעם ,אריאלה דים
זה קרה בארץ ישראל ,ארועים ופרשיות ,ריבלין 54
60
זהותנו היהודית ,אנדרה נהר
זיכרונותיה של בת ירושלים ,נימה אדלרבלום 74
זיכרון בספר  -קורות השואה במבואות לספרות
79
רבנית ,בעריכת ידידיה ,כהן ופרבשטין

5

הוצאת ראובן מס ,תמוז תשפ"א  -יוני 2021
75
30

זכרונות לבית דוד ,שוב
זכרונות מנעורי ,דזובאס
זכרונות עמומים של יהודי פולני יליד צרפת,
בקרוב
פייר גולדמן (מתורגם מצרפתית)
82
זמנים כהלכה  -לבית ולנוסע ,יהודה לוי

חמשים שנות ציונות ,בן-חורין
חסד נעורייך ,סיפור ,כהן-ישר
חסידים בגליל ,סיפור היסטורי על עליית

ר' מנחם-מנדל מוויטבסק וחסידיו לארץ ישראל,
ש"י קרויטנר

חסידים מספרים ,י.ל .פרץ
חסנה ,הפצה יצחק ברוך
חצרות קופנהגן ,אמיליה כהן רואי
חפ”ש ,יאיר אגמון

זעקת יהודי דמשק ,שטיינהורן
זר שירים לאבא ,גינוסר-גראד

70
66

58
22
69
72
68

82
50
32
68

30
38
חשיבה ותלמוד ,שלמה קניאל ודניאל רביב 88

ח
52
68
80
78
60
40

חבורת הבטיחות ,דיקר
חבלי אור ,אסתר קמרון
חדשים גם ישנים ,הברמן
חוזרים לתנ"ך ,יהושוע גתי
חוצה שומרון ,אסתר ויתקון
חידת היהדות ,עמנואל שלזינגר
חיי היהודים בגיטו ורשה ,זכרונות של רופא,
38
ד"ר לנסקי
48
חיי עם הפלסטינים ,גדעון ויגרט
132
חיים ומעש ,ד"ר פועה מנצ'ל
48
חינוך מבוגרים ,מראנו
66
חיפשתיך ,סיפור ,יוסף קרנר
חלב גוי ,הרב משה פיינשטיין (סדרת רשו"ת) 54

68
95
50
88

חלום בית דויד ,לזרוביץ
חלת ביכורים ,ראובן קמפניינו
חמישים שירי בינה ,עודד מזרחי
חמס הזמן ,ברגמן
חמשה חומשי תורה  -נוסח שומרוני,
כל-כרך 52
צדקה ,א' ,ג' ,ד'

6

יוזמות ותמורות בהנהגת אנוור אל סאדאת,
קרניאל
יום הולדת ,קמזון
יומן ברלין ,אנדריאס פרידריך
יומן מסע לארץ הקודש ,ה'תצ"ד,
מ.ח .קאפסוטו
יומן שירה בסולם הגאולה ,שירה טברסקי-קסל
יזכור ,...ברמן
יחידת קדם ,101-מרדכי רוטנברג

50
14
76

ט
טכנולוגיה בחינוך ,נרדי
טל-פי ,סיפורים והגיגים ,וייל

88
26

י
70
יגע ומעש ,לנדאו ,פתגמי עבודה
כל חוברת 25
ידע-עם ,יצחק גנוז ,כ"ו ,כ"ז
כל חוברת 60
כ"ח-כ"ט; ל'-ל"א
לב-לג ,לד-לה ,לו-לז ,לח-לט ,מ-מא
70
כל חוברת
98
יהדות אתיופיה ,קורינלדי (כריכה קלה)
יהדות קרים ,מקדמותה ועד השואה ,קרן 82
170
יהודי בבל בתפוצות ,בן-יעקב
54
יהודי בצל האיסלאם ,ברשן
48
יהודי רוסיה לאן ,בודנהיימר
20
יהושע הפרוע
יהי אור ,ביאור ל"נר מצוה" למהר"ל מפראג,
68
גרוס

ילדות בירושלים הישנה ,יעקב יהושע ,כרך ג' 44
76
ילדי בוכנוואלד ,המנדינגר-פייסט
30
ילדי הרחוב בירושלים ,בריל
62
ילקוט הדעות והמדות ,רות
ילקוט הפתגמים ,מסווגים לנושאים ,ארזי 84
30
ילקוט חוקי בנין ערים
66
ילקוט פירושים לתורה ,עציון
44
יסודי הכלכלה המדינית ,צונציגר
44
ירושלים  -אושר אין קץ ,פיטרי
106
ירושלים בין החומות ,בן-יעקב
88
ירושלים ואנשים בה ,אלחנני ,כרך ב'
ירושלים תמול שלשום ,יהושע ,ב' ,ג' כל-כרך 44
60
יש מאין ,פרופ' בנימין פיין
70
ישראל ,ידיעת עמנו ,אשכולי
82
ישראל במזרח ,מרדכי ניסן
52
ישראל בעולם ,מירז

כ
54
כוכב ממסילתו ,רומן היסטורי ,קרויטנר
70
כלכלת ארצות מתפתחות ,קליבנסקי
62
כללי המקרא בתורת הפרשנות ,לויאן
80
כל סיפורי א .ראובני
142
כמו אור בכד  -יהודי אתיופיה ,בן-עזר
38
כנור חליל ותוף ,סלע
85
כנועים באדום שאול אבישי
כסף מספר (עברית ואנגלית) ,יגאל ארקין 94
60
כסף כשר ,מוסר במסחר ,תמרי
60
כציפורים עפות  -רומן היסטורי ,הירש
כריכת יד אמנותית  -עשה זאת בעצמך,
64
אריה הכורך
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70

כרמי שומרון ,קירכהיים
כתאב אל חקאיק :ספר האמתיות,
45
הרב יוסף קאפח
כתב-יד המבורג ,מספר  - 152פירוש על פיוטים;
 - 153תקנות תפילה ,פירוש מחזור לראב"ן,
פקסימיליה; מבוא וביאור  -אברהם נ.צ .רות 990
80
"כתב יד של משה רבינו" ,אלוני
כתבי דוד ילין,
110
א' :ירושלים של תמול
88
ב' :מדן ועד באר שבע
88
ג' :לחקר השירה העברית בספרד
88
ד' :אגרות א
88
ה' :אגרות ב'
88
ו' :חקרי מקרא
76
כתבים נבחרים ,ניסנבוים

28
ליום העצמאות ,הכהן
לייפציג שלי ,ש"י קרויטנר ,עברית-גרמנית 62
80
למד-הא ,מהדורה שלישית מורחבת
80
למד שחמט ,צ'רניאק
98
למען העלם מאד ,אודי (יהודה) צופף
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סיפורי חצרות ובתים בעיר העתיקה,
118
שבתי זכריה (מהדורה צבעונית)
78
סיפא וספרא ,קזז
66
סם חיים ,סיפורים ומאמרים ,חיגר
סמטאות ללא מוצא ,על יהודי בגדד ,ברשן 54
סנה בוער בקוצק (מהדורה חמישית מורחבת),
55
מאיר אוריין

ס

מרד הצועדים ,על יהודי רומניה ,ארנון
מרחק וגעגוע (שירים) ,יונתן חיים גורל
מרכז ההשכלה הירושלמי ,שבתי זכריה
מרקיד הבובות ,רומן ,פליקס פכנבך

92
48
88
60

סבק בראשית  -המשיח מדבר; מהדורה
100
משוכללת ,אברהם ביטון
28
סגנון חיינו החדש ,ואל
85
סדר הגדה של פסח ,אמשטרדם תנ"ה
סדרי השלטון במדינת ישראל ,פרוידנהיים 70
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ספורו של הבית הספרדי בעיר העתיקה
38
של ירושלים ,יהושע
22
ספורים וציורים ,י.ל .פרץ
22
ספורים מחיי הארץ ,צמח
22
ספורי מעשיות לעם ,י.ל .פרץ
78
ספקן באמונתו יחיה ,דוד דישון
88
ספר אהרן בראנד-אורבן
בהכנה
ספר גדעון פלאי ,רוזנסון  -שפנייר
44
ספר האטום ,פינקר
132
ספר היובל לשמעון הלקין ,שכביץ
80
ספר המלכות ,לר' דוד הלוי ,עמר
44
ספר המתכות ,קלוגאי
ספר השחמט ,צ'רניאק;
75
ספרית דני ,מהדורה מחודשת

60
עגנון המכוסה מן העין ,דינה שטרן
עגנון :סיפור (אינה) סוגיה בגמרא ,דליה חשן 72
60
עד לב שמי ,שירים ,חמיאל
58
עד נכון היום ,מאיר בוזגלו
עד  120פלוס ,לוח ל 154-שנים (,)2053-1900
80
פורמט גדול (כר' קשה)
58
פורמט קטן (כר' קלה)

52
96

70
ספר זכרון ליעקב פרידמן ,פינס
220
ספר זכרון לנתן קאסוטו
84
ספר חיים שירמן ,אברמסון-מירסקי
96
ספר יובל לפרופ' א.מ .הברמן ,מלאכי
52
ספרי ירושלים ,די זהב
92
ספר יעקב גיל
60
ספר ראובן בן יוסף
50
ספר מקום ,ישראל רוזנסון
כל ספר 70
ספרי רחמים מלמד-כהן,
78
ספקן באמונתו יחיה ,דוד דישון
56
סרבני גאולה ,חיים ע .קוליץ

עד שבאו הביתה ,סיפורים ,ליפשיץ
עדת בני ישראל ,אלעזר וכהן
עוללות מבציר ,השכלה ,חסידות מתנגדות
88
ביצירות נשכחות ,זוהר
78
עולם לא-מושלם ,בנימין גרוס
עיונים במחשבת ישראל ,ראבידוביץ( ,א' -אזל)			
כרך ב' 88
80
עיוני ספרות והגות ,רוזנבלום
48
עיר באופק ,בן-ציון
עיר ואם ,זכרונות ,יומנים ,אגרות וסיפורים,
80
גולדי יוסף
60
על הגשר (עברית ואנגלית) בן יוסף
על במותי ארץ הצבי (עברית ואנגלית)
94
אברהם דוד
78
על החיים והאלמוות ,מרדכי רוטנברג

32
80

עלי דרך ,חומסקי
עלי חלדי ,ניסנבוים
עלייה והתישבות בארץ ישראל במאה הט"ז,
92
אברהם דוד
32
עלילות על רופאים ,מונטנר
54
על ירושלים ,ראובני
על נהרות בבל ,אוצר הפתגמים של יהודי
156
עיראק ,יהושע מאירי
30
על ספרותנו ,סדן
44
על ספריות וספרנות ,שונמי
88
על שירת אורי צבי גרינברג ,יודקין
52
על שפת לשון ,אבן-אודם
82
עמוס  -הנביא מתקוע ,רפאל לוין
76
עם הגירוש ,דביר
88
עם הנצח ,משה בן-זאב (וולפנזון)
82
עמוס  -הנביא מתקוע ,רפאל לוין
96
עם ועדה ,בעריכת דניאל אלעזר
79
עקדת יצחק לזרעו ,לאו ורוזנסון
ערגת ירושלים,
62
שלושה סיפורים היסטוריים ,קרויטנר
ערכי היהדות והתחדשותם
(מהד' שנייה עם הקדמה מאת אליעזר שביד),
80
מרדכי מנחם קפלן
עשיו אחי ,אבי אדום ורומי עירית אמינוף 109
עשרים יצירות גרפיות ,מנצ'ל -
כל-כרך 66
ישראל ,ירושלים
28
עתון התלמידים וערכו החינוכי ,מיכאלי
78
עתידה של הכחשה ,אלן פינקלקראוט
עתים למשנה ,מחקרים ועיונים במשנה ,אונא 52
עתיקים ונדירים ,מדריך וקטלוג לספרים
עבריים עתיקים ,רוזנפלד ,א' ,ב ' כל-כרך 66
66
עתרת רננים ,הברמן

ע
44
עבודה ואדמה ,צמח
48
עברית ,נאור
עברית ברדיו (לימוד עברית לדוברי יידיש)		 ,
38
ברקלי
עברית לכל איש ,ברקלי ,אנגלית; גרמנית;
כל-כרך 46
צרפתית
30
עברית לעם ,רייך
עגונות דקר (סדרת רשו”ת) ,הרב שלמה גורן 54

10

פ

על הכלכלה ועל המחיה ,מאמרים על יהדות,
כלכלה וחברה ,בעריכת אהרן אריאל לביא,
88
גבריאל הנדלר ואיתמר ברנר

66
פגישות עם הרבי ,א' (ספ' כפר חב"ד)
48
פועל בארץ ,כרמון
88
פיוטי יוסף בנסולי ,דוד
100
פיוטי אליה בר-שמעיה ,יונה דוד
פיוטי יניי  -ביאורים ופירושים ,ברונזניק 88
פיוטי יניי  -כרך משלים ,נחום ברונזניק (חדש) 78
44
פיוטים ופייטנים ,ברנשטיין
72
פילגש בגבעה-ניתוח ספרותי רחל רייך
46
פינסקר וזמנו ,דרויאנוב
52
פיסיקה דרך ניסויי הדגמה ,כרך ב' ,וייס
28
פיצויי פיטורין בא"י ,וגר
פירוש הרמב"ם לסיפור בריאת העולם,
92
קליין-ברסלבי

המחירון המלא
פירוש הרמב"ם לסיפורים על "אדם"
92
בפרשת בראשית ,קליין-ברסלבי
פירוש הרמב"ן על התורה ,צילום דפוס ראשון 990
95
פירות שביעית ,ראובן קמפניינו
פיתוח התעשיה ומימונה בארץ ישראל,
28
ליכטנשטיין
78
פניני אבות ,מרדכי קרניאל
58
פניני רש"י לתורה ,חסד
132
פנקס קהילת ברלין ,מייזל
104
פנקס קהילת שנייטאך ,הילדסהיימר
26
פסוקים ,דוד
48
פסיכולוגיה ,בריל
58
פעמוני זהב ,אסתר קמרון
פענוח תהילים לקץ הפלאות (הפצה),
100
אברהם ביטון
80
פרד"ס הנפש ,מרדכי רוטנברג
פרובלימות ביחסי עבודה בארץ ישראל,
32
אבניאל
68
פרחים ופרחחים ,ניסים אלבז
פרקים בתולדות המדפיסים העבריים,
80
הברמן
פרקים מהעתונות הערבית,
28
קפליבצקי ,א'-ב'  ,כל-כרך
28
פרקי קריאה בערבית ,קפליבצקי
38
פרקי תלמוד ,הרלינג
74
פרשה והפטרתה ,אברהם גוטליב
בקרוב
פרשה ופרושה ,דניאל אפשטיין
98
פתקים ,רבקה מרים ונריה מס

צמחי המקרא ,זהר

98

רב שלט-מוצר לטרמפיסטים ,אורן ירון מס 60

רבינו הקדוש  -רבי יהודה הנשיא ,קוליץ
רואה את הקולות,
לוין קיפניס; איורים :דני קרמן
צעד צעד א'-ב' ,רדאי

60
68

כל-כרך 38

ק
48
80
52
59
92

קאעה ,עיון לקסיקו-ארכיטקטוני ,תמרי
קבוצי יחד ,הברמן
קדמות העברים ,ראובני
קו וגוונים ,בלאט
קול יהודה ,הרב גרשוני
קונקורדנציה ל"שיירה של חצות" לס .יזהר,
98
מאת יונתן הנטקה
44
 מבוא להנ"ל62
קורות בית העלמין בוילנה ,קלויזנר
קורות עם ישראל באור המקרא ,אנדרה ורנה
נהר ,א'-ב'
(אזל)
א' :מתקופת האבות עד השופטים
ב' :מתקופת המלכות עד עזרא ונחמיה 92
30
קיץ  ,99ויתקון
קיצור שולחן ערוך ,מהד' הרב שלמה מן-ההר 38
48
קלע למטרה ,וייס
60
קרן אור בחשכה ,הלפרין
80
קרן חזות ,קשת
48
קרקע ומזון ,רצ'קובסקי

צ

ר

68
צופן החכמים ,גדי יונה
120
ציון במשפט ,שמואל שמיר
70
ציוני לכל החיים ,גלרטר
54
ציונים ותמרורים ,רפאלוביץ
צילינדר וחרב ,זכרונות שגריר ישראל ,אראל 60
צ'כיה וסלובקיה במבט יהודי וכללי,
80
יחזקאל לביא
44
צלילי מנחה וחין ,שירים ,חמיאל
44
צללי ערב ,פינס
צלם בהיכל האקדמיה הישראלית
68
סלים פתאל

76
ר' יצחק אבן גיאת  -מונוגרפיה ,כ"ץ
ראש לחכמים  -ר' עקיבא ,קוליץ (מחודש) 64
66
ראשון הציונים ,בודנהיימר
30
ראשי פרקים בסטאטיסטיקה ,בריל
48
ראשי פרקים בתלמוד ,ברוך
30
ראשי תיבות לתלמידים ,אמיר
38
ראשית האיסלאם ,קפליבצקי א'-ג'
ראשית החינוך העברי בארץ
48
ותרומתו להחיאת הלשון ,ש .הרמתי
ראשית צעדי הרצל ,באספקלריה של העתונות
22
העברית בגולה ,ערכים ו' ,קרסל

רואים את הקולות ,מנחם מיכלסון

149

רומי בירושלים ,ב"צ לוריא
רועה עדרו ,יהושע וייסטוך
רוץ ,בני ,רוץ ,ברברה מבורך (פישמאן)

80
117
78

רות -יצירה אמנותית ממגילת רות ,יעל דוד-כהן
1150
עותקים ממוספרים וחתומים
76
רמב"ם על התורה ,ליקט ש.פ .כהן
52
רמזים בתורה ,גולדפארב
30
רעיון הגאולה בקבלה ,ג .שלום
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98
80

רפואה פנימית לאחיות ,רבינא
רשויות ,קשת
רשויות לפרשיות התורה ,רב האיי גאון -
48
חסידה
רשו"ת :הרב יצחק הרצוג :נוכרים במדינה יהודית,
54
בעריכת איתמר ורהפטיג
54
רשו"ת :הרב משה פיינשטיין :חלב גוי
רשו"ת :הרב שלמה גורן :עגונות דקר,
54
בעריכת דוד ברוקנר
44
רש"י ,ספיבק
רש"י למקרא בפירושו לתלמוד,
88
יואל פלורסהים ,א'-ג' ,כל-כרך
(אזל)
רשימת תצלומי כתבי-יד ,כרך א'
כל-כרך 96
כרך ב' ,כרך ג'
ש
שאגת שאול ,אלבז
שאנחנו כגוף אחד ,דינה שטרן

58
74

שבחי הבעש"ט ,רובינשטיין

98

שבט מיהודה ,ארליך
שבירה ותיקון ,ברוך כהנא

55
98

ברוך כהנא

שבירה ותיקון

שבירה ותיקון

ברוך כהנא

הזרמים השונים בפסיכולוגיה ,בפסיכואנליזה ובפסיכיאטריה הגיעו בשלהי
המאה ה 20-ובתחילת המאה ה 21-למשבר ,לנוכח תפיסות פוסט-מודרניות.
מצד אחד ,השכילה הפסיכולוגיה הפוסט-מודרנית לבקר את השיטות שקדמו
לה ולהצביע על כך שניסיונן להימנע מכל עמדה מטפיזית איננו צולח .מאידך,
הפתרונות שהציעה הפסיכולוגיה הפוסט-מודרנית עצמה הובילו לשוקת
שבורה ,באשר הם אינם מותירים בידי המטפל אפשרות לומר דבר מה יציב
וברור למטופל ואודותיו.
הספר שבירה ותיקון מציע להתמודד עם האתגרים הללו לא על ידי התנערות
נוספת מהמטפיזיקה אלא אדרבה ,על ידי אימוץ מערכת מטפיזית מורכבת:
זו של תורת החסידות .הפרשנות שניתנה בתורות החסידיות השונות לקבלת
האר"י העבירה אותה אל עבר עולם הנפש ,ולמעשה יצרה מערכת של אפיונים
פסיכולוגיים מדוקדקים ושל דרכי טיפול ייחודיות הנובעות מהם .ד"ר
ברוך כהנא ,פסיכולוג קליני ,פורש בפני הקורא את המערכת הפסיכולוגית
המורכבת הזאת בפירוט ובהעמקה ,ומצביע על יתרונותיה ותרומתה לתיאוריה
הפסיכולוגית ולטיפול הפסיכולוגי.
את הצד התיאורטי של הספר מלווים סיפורים מרתקים מניסיונו הטיפולי של
ד"ר כהנא ,הממחישים כיצד יכולה הפסיכולוגיה החסידית להועיל למטופלים
מקשת רחבה של עולמות נפשיים.
ספר חובה לכל העוסקים בטיפול ,בחינוך ובהדרכה ,לחובבי פסיכולוגיה מחד
וחסידות מאידך.

שבירה ותיקון

מודל חסידי לפסיכולוגיה קלינית | ברוך כהנא

ד"ר ברוך כהנא הוא פסיכולוג קליני  -מדריך ,חבר במכון היונגיאני ,מלמד
באוניברסיטה העברית ,במכללת יעקב הרצוג ובמרכז רוטנברג לפסיכולוגיה
יהודית בבית מורשה .מעורכי הספר "החיים כמדרש"" .שבירה ותיקון" הנו
ספרו הראשון.
עיצוב עטיפה :סטודיו דוב אברמסון

נשמה

סדרה בפסיכולוגיה יהודית
בבית ראובן מס
מרכז רוטנברג
לפסיכולוגיה
יהודית

מרכז רוטנברג
לפסיכולוגיה יהודית

מחיר מומלץ 98 :ש"ח כולל מע"מ

12

שבילי לשון ערב ,קפליבצקי א'-ד'
שבלים בודדות ,דיינארד
שבעה שערי שירה 7 :כרכים
אריה סתיו (עורך)
שבת-רגע של נצח ,בנימין גרוס

כל-כרך 32
80
200
68

שערים נעולים ,בן-חור
שערי קרב ,לבנון
שעת רצון ,שירים ,שנייד
שפירי ירושלים ,לתולדות חכמי התלמוד
הירושלמי ,קוליץ
שפתנו העברית החיה ,איזנשטדט
שרשים במולדת ,אורי
ששה מחמשה ,סלע
ששת הימים לקראת ...השלום ,זילברשטיין

28
28
38
60
88
42
38
48

ת

70
(בהכנה)
84
32

שוחרים ונאמנים ,קבקוב
שולחן ערוך "לעם ישראל" ,אדרי
שומרון ובנימין ,כרך שני
שחור יום ודממה ,אמיתי
שטיינהיים  -על התגלות ותיאוקרטיה,
92
אהרן שאר-ישוב
66
שיחת סופרים ,אלחנני
78
שיח חתרני במקרא ,יהודית קליצנר
44
שיטות הבחירות בעולם ,ואן דן-ברג
96
שי להימן ,ספר הברמן ,מלאכי (עורך)
שיפור מיומנויות בהבנת הנקרא ,קרניאל 40
54
שירי ירושלים ,יצחק שלו
20
שירי אהבה ,בן-יוסף
20
שירי אמונה ,בן-יוסף
46
שירי לי בת עמי ,שפירא
20
שירי מלחמה ,בן-יוסף
44
שירי מלמד ,ישראל לרנר-מלמד
46
שירים ,דניה לוין
70
שירים ,ראובני
80
שירים גנוזים ,אלוני וטובי
כל-כרך 22
שירים נבחרים ,גורדון א'-ב'
60
שירים ,שירות ומשאות ,סלוצקי
242
שירי ר' יצחק אבן גיאת ,י .דוד
שירת המאור ,פיוטי רבי זרחיה הלוי ,מייזלש 96
72
שירת שולמית ,שולמית היימן
38
שלושים וארבעה שירי מקהלה ,וכטל
שלושים יצירות גראפיות
66
של בני נוער יהודי ודרוזי ,מנצ'ל
45
שלוש מאות משחקים ,סיון  /דני מס
80
שמואל א' (הפצה) ,משה גרסיאל
88
שמש חומות ,אדלינה קליין
88
שמשון הלך אחר עיניו ,אמינוף
32
שני מכתבים אל גנדהי ,בובר-מגנס
שנתון סטטיסטי יהודה ושומרון ,2002
110
דן סואן ; מיכאל שפר

95
תבואת ראשית ,ראובן קמפניינו
"תבל" ספרי מדע והשכל לנוער א'-ו' כל-כרך 38
48
תגים ,ספורים ,חיים תורן
100
תהומיות התורה ,אברהם ביטון
62
תהילה ותפילה ,סבג
54
תולדות בית ההוצאה אררט ,גרינבוים
80
תולדות המוסיקה ,גרדנויץ
100
תולדות העולם הבא ,אברהם ביטון
תולדות החינוך בישראל ,שרפשטיין ,א'-ה' 			
כל-כרך 70
תולדות החינוך של עם ישראל
198
ד"ר נתן מוריס ,א'-ג'
48
תולדות העתונות העולמית ,גץ
תולדות הרבנים למשפחת ישראל ברודוס,
60
מרכוס
תולדות התנועה הציונית בגליציה ,גלבר,
142
א'-ב'
		
תולדות יהודי טרנסילבניה,1944-1623 ,
88
משה כרמלי
56
תולדות יהודי פרס ,מזרחי
בהכנה
תולדות משפחת אייזנמן ,אייזנמן
56
תולדות תוכנית באזל ,בודנהיימר
תוספות הרא"ש למסכת סוכה ,ורטהיימר 44
78
תורה ככתבה (הפצה) ,אורן ירון מס
58
תורה למעשה ,אורן ירון מס
56
תורת ההגה ,בורשטיין
תורת הזמן בתורה;  3כרכים ,גבריאל זלדין בהכנה
30
תורת הזמרה החדשה ,גיליס
תורת הלמידה המתווכת ,שמואל פוירשטיין 78
76
תורת המצוות באמונת ישראל  ,אפפעל
תורת הקרבנות לישראל,
76
להוראת ספר "ויקרא" ,אררט
תורת התורשה ,רודי
תורת התרומה והמעשר ,בן-יעקב
תחומי ארץ ישראל,לפי חז"ל ,ד"ר נאמן

44
26
66

Reifenberg, Prof. A., Ancient Jewish Coins

from the Persian Time to the 2nd Revolt,
with 16 Plates, 6th ed., 68+16 p., 1974
66
Reiner, M., Twelve lectures in Theoretical
Theology, 166 p., Amsterdam, 1949
48
Riklis, L.I., -Mori, Mon Professeur,
-L’hébreu par vous mème, 340 p., 1986
60
-Mori, My teacher, Hebrew Self-Taught
- Vols. 1-2, 1987
each 60
- Mori, El Hebreo sin Maestro,
Spanish, 2 vols
each 60
- Mori, Moi Ucitel - Russian, 2 vols.
each 44
Roth, E., Cod. hebr.17 (Nr.152) und Cod.
Hebr. 61 (Nr.153) Hamburg, herausgegeben in
Faksimile und mit einem Vorwort,
506 p., 1980
990
Rotenberg ,Mordechai, The Trance of Terror,
236 p., 2006
88
Samson, Schlomo, Zwischen Finsternis
und Licht, 50 Jahre nach Bergen-Belsen,
Erinnerungen eines Leipziger Juden,
544 p., 1995
132
Samson, Shlomo, Between Darkness and
Light, 60 years after “Kristallnacht”, 512 p., 1998,
ISBN 965-09-0090-X
132
Samuel, Edwin, Problems of Government
in the State of Israel, 108 p., 1956
48
Schlesinger, Emanuel, Loss and
Redemption,
88 p., 2004
40
Scholem, Gershom, The Fullness of Time
(IBIS), 160 p., 2003
66
Schmorak, Dr. E., Palestine’s Industrial
Future, 276 p.+8 pl., 1946
70
Sela, D., Der Ring Des Prometheus,
Roman,Denksteine im Herzen,584 p.,1996 80
Sells,Michael A.; Stations of Desire, Love
elegies from Ibn ‘Arabi and new poems; IBIS,
Jerusalem, 2000, 150 p.
60
Shear-Yashuv, Aharon Rabbi, Religion,
Philosophy and Judaism,
- Vol.1 - From Christianity to Judaism, 344 p.,
1987 (English, German, Hebrew)
110
- Vol.2 - (in German) Heimkehr, Autobiographie
eines Rabbiners, 240p.1991
126
Vol.3 – Thought out of the Sources of the
Hebrew Bible (in Hebrew)
92

13

68

" פירוש ל"אורות התשובה,תשובה וגאולה
 פרופ' בנימין גרוס,לראי"ה קוק

120

 תקליטור, בלאו,תשובות הרמב"ם
,תשובות הרמב"ם; מהדורת יהושע בלאו
350 ) כרכים (מהדורה מורחבת עם הוספות3

Stern, Arthur, In Bewegter Zeit, 280 p., 1968 75
Stern, Edith, The Glorious Victory of Truth, The

Tiszaeszlar Blood Libel Trial, 1882-3, A HistoricalLegal-Medical Research, 176 p., 1998
120
Stock, Ernest, Discovering Israel, Through its
Traditions, Customs & Concepts, A new type
of Guide with many pictures, 142 p.,1994
54
Tchernowitz, I., Juifs en Guerre, 56 p.,1945 38
Twersky-Cassel, Shira., Legends of
Wandering and Return (Sifrei Bitzaron),
93 p., 2014
60

,תלמוד האיגוד
360  משה בנוביץ, כרכים2 ;' פרק ג,בבא בתרא
180
 משה בנוביץ:' פרק א- ברכות
180
 משה בנוביץ,' פרק ו- ברכות
180
 שמא יהודה פרידמן,' פרק ט- גיטין

180
 משה בנוביץ,' פרק ד- סוכה
180
 נתנאל בעדני,' פרק ה- סנהדרין
180  אביעד אברהם סטולמן:' פרק י- עירובין
180
 שמואל יוסף וולד:’ פרק ז- שבת
180
 אהרן עמית:' פרק ד- פסחים
80
 כרמי,תלמים ראשונים בחינוך העברי
40
 רבינוביץ.צ. הרב א,תמיהה ומבוכה
, תנועת האגודה והשואה- תנועה בחרבות
88
יוסף פונד
48
 אשכולי,תנועת טוביאנסקי
98
 משה אקשטיין,תנ"ך שרואים מכאן

Prof. N. Feinberg & Dr. J. Stoyanowsky

The Jewish Yearbook of International Law,
1948, ed. by, 16+304 p., 1949
70
Wahl, Zvi, Rationalized Perpetual Sunday
Calendar, without blank day, 32 p., 1955
28
Weil, Daniel Meir, The Masoretic chant of
the Bible, 407p.+40 p. Hebrew Summary,1995
156
Weitz, Joseph, La Palestine, 72 p., 1947
32
Yehezkel-Shaked, Ezra, Jews, Opium and
the Kimono, 282 p., 2003
86
Zemach, Chlomo, Les débuts-pages d’histoire,
78 p., 1949
32

We are exporters of all Israeli
books and periodicals, in all
languages and by all Israeli
publishers.
Ask for our FREE bi-monthly
catalogues (PDF format) of
New Books From Israel.

76
85
62
74
30
44
120
66
48
48
22

 סולה.ז. מ,תעלומות במקרא
 שאול אבישי,תעמולה במחתרת
, על פרקי תהילים שבתחנון,תפילה ותחינה
סבג
) חננאל מאק (מהדורה חדשה,תפילה ותפילות
 בלומנטל,תפקידי הפסיכיאטריה במדינה
 איצקוביץ,תצפיות בטבע ארצנו
 רותם/ אודם- אבן,תקליטור מילון רפואי חדש
 ז'לינסקי,תרבות יון העתיקה
 בספרית דני, הנ"ל שלזינגר,תרבות ישראל בארץ ישראל
 ברקלי,תרגילון ללוח הפעלים השלם

2021
- תשפ"א
,ראובן מס
הוצאת
Rubin Mass Publishers Price
Listיוני
– Books
in תמוז
Foreign
Languages
Feliks, Yehuda, Song of Songs - Nature

Epic & Allegory, 128 p., 1983
70
Feuerstein, Shmuel Biblical and Talmudic
Antecedents of Mediated Learning, 253 p., 2002 98
Fogelman, Ruth Jerusalem Awaking, 45 p., 201058
Freund, Dr. Ismar, Palestine before the
World’s Forum, 68 p., 1946
32
Garsiel, Moshe, The Book of Samuel; Part 1,
576 p., 2018
128
Garsiel, Prof. M., The First Book of Samuel,
A Literary Study of Comparative Structures,
analysies and Parallels, 170 p., 1990
80

Gerstenfeld, Manfred,

- Environment & Confusion
(new enlarged & revised edition), 2002
120
- Israel’s New Future - Interviews, 230 p., 1994 69
-Judaism, Environmentalism and the
Environment, Mapping and Analysis, 244 p.,
1998
98
Geve, Thomas, Youth in Chains,262 p.,1981 48
Golan, Ariel, Myth and Symbol, symbolism in
Prehistoric Religious, 346 p., 1991
132

Goldstein, Walter B.,

- Der Glaube Martin Buber, 188 p.,1969
52
- Glaube und Unglaube, Schriften zum Atheismus-Problem, 120 p., 1964
52
- Herman Cohen und die Zukunft Israels, mit Einleitung von M. Buber,112 p.,1963
52
- Jisrael und sein Gott, 88 p., 1966
52
- Martin Buber, Gespräche, Briefe, Worte, 222 p.,
1967
52
- Tausend jahre Europa und die Juden,
430 p., 1981
88
Gottgetreu, E., Die 37. Belagerung von
Jerusalem, ein Tagebuch aus dem Frühjahr 1948,
192 p., 1985
52
Gulak, A., Urkundenwesen im Talmud, 162 p.,
1935
54
Herlitz, Dr. George J., Mein Weg nach
Jerusalem, 211 p., 1964
66

IBIS, 18 books

(Distributed by Rubin Mass)

Kam-Ron, E. Fortitude, Or: The Lost Language
of Justice, 69 p., 2009
48
Kapel, Samuel René, Au Lendemain de
la Shoa, Témoignage sur la renaissance du
Judaisme de France et d’Afrique du Nord
(1945-1954), 128 p., 1991
84
Kapliwatzky, Dr. J.,

-Arabic Language & Grammar
Part I (incl. key), 16th ed., 196 p., 1993
68
Part II, 151 p., 1975
68
Part III, 207 p., 1976
68
Part IV (last), 224 p., 1976
68
- Selections from the Arabic Press,
parts I-II, 68 p. + 68 p., 1961
each 28
- Colloquial Arabic, 108 p., 1968
54

Kirschenbaum, Judith,
Chochmes, 64 p., 2010

68

Klausner, Joseph, Menachem Ussishkin, his

Life and Work, with illustrations, 151 p., 1942 38

Kreutner, S.J., “Mein Leipzig”,

Vorwort von Dr. J. Burg, 150 p., 1982

Lemelman, Y.& Reitblat, K., Illustrated

62

Multi-lingual dictionary of verbs, in 6
Languages: English, Hebrew, French, German,
Russian & Spanish,195 drawings, 160 p., 2000

74

Levine, Dr. Adv. E., Legal Justice and Social

Change, A Philosophy of Law, 256 p., 1990 214
Levi, Leo, Halakhic Times for Home and
Traveler,
World-Wide Times-of-Day Tables, with Halakhic
and Scientific Foundations and Permanent
Calendar, English-Hebrew, 368 p., 2000
(2nd enlarged edition)
82
Levy, Daniel Moshe, Bible in Face of
Archaeology (3rd edition of Bible Versus
Archaeology), 314 p., 2021
128

Hebrew Manuscripts of the Ministry of Education
& Culture of the State of Israel.
- Part I: Hebrew Manuscripts in Libraries of
Austria & Germany, 96 p., 1957 (out of print)
- Part II: Belgium, Denmark, the Netherlands,
-Spain & Switzerland, 230 p., 1964
96
- Part III: Vatican
96

Mann, Kalman Jacob, Kalman Jacob Mann

-Reflections on a Life in Health Care, an oral
history memoir, prepared by Manfred
Wasserman, 334 p., 1994
80
Mass, Jonathan, L’étude de L’ionosphère à
l’aide des Satellites Artificiels,80 p.,1965
54
Meisel, Josef, Protokollbuch der Jüdischen
Gemeinde Berlin (1723-1854), Redigiert von
Shaul Esh, Unter Mitwirkung von George Herlitz,
684 p., 1962
132
Menczel, J.A., Beiträge zur Geschichte der
Juden in Mainz im 15. Jahrhundert,151 p., 1974 52

Menczel, Dr. P.,

- Jerusalem, 20 Graphic prints by Jewish and
Arab Children, Album, 1976
66
- Israel, 20 Graphic Prints by Jewish and Arab
Children, Album, 1973
66
- Israel, 30 Graphic Prints by Jewish and Druze
Children, Album, 1979
66
Merkin, Ursula, Borrowed Lands, A Novel
of Immigrants, 288 p., 2000
54
Mühsam, Paul, World in a Mirror,128p,1993 46
MultiSign, For hitchhikers and more; Available
also in Hebrew (Rav - Shelet), 2016
60
Munk, Dr. Max, Extra Dimension, A new
approach to the Torah, 80 p., 1964
48
Naor, Dr. M., Hebrew Language & Grammar,
8th ed., with key, 192 p., 1949
48
Orban, Ivan, A New Jewish Word View,
189 p., 2003
80
Peles,S., Verwirklichung (Roman),336 p.,1982 44

Preuss, Walter,

each 88

Jaffe, Prof. E.D., A Private Foundation
working in Israel, The Doron Foundation for
Education and Welfare, 326 p., 1988
110
Jungman, M., Erinnerungen eines Zionisten,
94 p., 1959
38

List of Photocopies in the Institute of

Lichtheim, Richard, Die Geschichte des
Deutschen Zionismus, mit illustr., 286 p., 195466

- Co-operation in Israel and the World, 2nd. ed.,
280 p., 1960
60
- The labour Movement in Israel, 240 p., 1966 60
Prywes, Moshe (Prof.) ed., Medical and
Biological Research in Israel, edited for the
Hebrew University and Hadassah, 582 p.,
28 plates, 1960
98

14

המחירון המלא
Books
in Foreign Languages
Aber Barad, Mindy

The Land that Fills My Dreams (Sifrei Bitzaron),
89 p., 2013
60
Ad 120 Plus, Calendar for 154 years (19002053) Jewish-Christian
big format (hard cover) 70
small format (soft cover) 42

Ackerman, Adam,

The Mysteries of Jerusalem, 240 p., 2007 149
Aharon, Uri (Uriel), Maalot Hashir,
An anthology of 71 melodies for "Shir Hamaalot"
(Psalms 126), Bi-lingual edition: English –
Hebrew, 224 p., 2020
88

Amipas-Silber,G., La Resistance Juive en
Algérie 1940-42, 240 p., 1987

84

Amipas-Silber, G., Sephardi Jews In Occupied

France Under the Tyrant’s Heel, 1940-1944, 420
p., 1995
96
Amir, Y., Hebrew-Russian, Russian-Hebrew
dictionary, with transcription ,392 p.,1990 70
Amir Pinkerfeld, Anda (ed.), The Lamed
Heh, 303 p., 2015
80
Ankorion, Dr. A., The government of
Palestine,
44 p., 1945
36
Apt,L., Ein Traum am Rande der Wahrheit
(Deutsch), 868 p., 1997
88
Bar-Asher, Moshe (ed.), European Regional
Development Conference for Jewish Civilization
Studies, Overview&Prospects, 66p., 1992
48

June 2021 (Prices in NIS, incl. VAT)

Ben Eliezer, Shimon,Destruction and
Renewal,
the Synagogues of the Jewish Quarter
in Jerusalem, 64 p., 1973
44
Ben Gurion, David, La signification de la
déclaration Bevin, 46 p., 1946
28
Bendheim, Els (ed.), The Lesson of Amalek
60 p., 1997
40
Ben-Nathan, Geoffrey, "I'm Adult! Aren't
I!",
192 p., 2008
120
Bentwich, Margery, Lilian Ruth Friedlander,
a biography, foreword: Leonard Bernstein 170 p.,
London, 1957
54
Bentwich, Margery & Norman Herbert
Bentwich - the pilgrim father, 232 p., 1940 70
Ben-Yosef, Reuven On the Bridge,
208 p., 2011
60
Bin-Nun, Ariel, The law of the State of Israel
An Introduction, 2nd. ed. with indices, 216 p.,
1992
124
Bitton, Albert Le Chandelier du Commencement 100
Bitton, Albert Au-delà de laFrontière du Déluge 100
Bitton, Albert La Profondeur Insondable de la Torah 100
Bitton, Albert Les chroniques dumonde à venir 100
Bitton, Albert Les memoires de Yahvé
100
Bitton, Abraham (Albert) Le Dechiffrement des

Psaumes Pour les Temps Messianiques (Carzil Moshe)
208 p., 2014

Blumenthal, Ruth, Faces of Israel, Twelve

100

Drawings, Album; Introduction: D.A. Friedman54

Bolozky, Shmuel, Dictionary of Hebrew
Nouns, 828 p., 2020

192

15

Israeli Law, 296 p., 1985

110

Cohen,P., Rambam on the Torah,200 p.,1985 76
Cohen,Yehuda - Why religion? 568 p., 2003140
Corocos, David, Studies in the History of the
Jews of Morocco, Introduction: Prof. E. Ashthor,
288 p., 1976
88
Covensky, Edith, Where to Go? (English and

Hebrew), 58 p., 2017

Buber, M. & Magnes, J.M., Two letters
to Gandhi, 44 p., 1939

32

39

David, Abraham, Jewish Settlement in Eretz

ha-Zvi (English and Hebrew), 416 p., 2013
94
Davis, Prof. Eli, Saga of a Siege, A Medical 		
Historical Novel of Jerusalem 1948, 278 p. 1981		
hard cover 54 soft cover 48
Davis, Prof. Eli, The Quack - a Tale of Diabetics,
Rheumatics, Olives, medical Novel, 344 p., 1986 54
Davis, Prof. Eli, Who Health all thy diseases,
novel, 351 p., 1975
54
Davis,Eli & Elise, Jewish folk art over the
ages, 154 illustrations 22 in colour, 72 p.,1977 80
Eder, Dr. A., The Star of David, An ancient
symbol of integration, illustrations,144 p., 1987
soft cover 60 hard cover 70
Elon , Rabbi Mordekhai, The Tekhelet
Mordekhai Haggadah, 136 p., 2006
hard cover 60
soft cover 52
Eisenberg, Lotte, Meine Gäste Tiberias und
ich, Memoiren, 152 p., 1979
66

Even-Odem, Dr. J. & Rotem, Yaacov,

Barkali, Dr. S.,

- Hebräisch für jederman (Deutsch)
46
- Hebrew for Everybody (English)
46
- L’Hébreu pour tout le monde
46
Barth, Dr. Aron, Der Moderne Jude und die
Ewigen Fragen, 274 p., 2005
120
Bazes, M., Jesus The Jew, 129 p., 1976 48

Chieger, Rabbi Dr. M., Husband and wife in

New Medical Dictionary, A-Z,
English-Hebrew, Hebrew-English,
195
		
CD format 120
Fein, Esther Malka What Daughters-In-Law
Really Say About Their Mothers-In-Law,
70 p., 2015
30
Fein, Esther Malka Carved
from Jerusalem Stone
58

רבי המכר

שבירה ותיקון
ברוך כהנא

כאלטרנטיבה לתפיסה המערבית השלטת ולהשלכותיה על עולם הטיפול ועל תפיסת
החיים של האדם המערבי ,מעמיד רוטנברג קריאות כיוון חדשניות ששורשיהן בסיפור
העקדה המקראי ,בתפיסתו הפרשנית של המדרש ,בעולמה של החסידות ובסיפור
העומק הקבלי של הבריאה מתוך הצמצום.

ברוך כהנא

תורת הצמצום הנובעת מהמיתוס הקבלי על פיו האל צמצם עצמו מרצון כדי לפנות
מקום לעולם ,משמשת לרוטנברג מודל למערך החברתי ולהתנהגות האנושית הפועלת
בתוכו.
תורה זו ,שכבשה לעצמה אוהדים רבים בקרב מטפלים ואנשי רוח ,מוצגת כאן לראשונה
לעיניו של הקורא מן השורה ,בשפה פשוטה ,קולחת וקלה להבנה.

שבירה ותיקון

ברוך כהנא
קלינית |
לפסיכולוגיה
לפסיכולוגים,חסידי
הספר מיועד מודל
ומתעניינים
אנשי מחקר
מטפלים,
עובדים סוציאליים,
ביהדות ,בחינוך ובמדעי החברה.

מרדכי רוטנברג

הזרמים השונים בפסיכולוגיה ,בפסיכואנליזה ובפסיכיאטריה הגיעו בשלהי
המאה ה 20-ובתחילת המאה ה 21-למשבר ,לנוכח תפיסות פוסט-מודרניות.
מצד אחד ,השכילה הפסיכולוגיה הפוסט-מודרנית לבקר את השיטות שקדמו
לה ולהצביע על כך שניסיונן להימנע מכל עמדה מטפיזית איננו צולח .מאידך,
הפתרונות שהציעה הפסיכולוגיה הפוסט-מודרנית עצמה הובילו לשוקת
שבורה ,באשר הם אינם מותירים בידי המטפל אפשרות לומר דבר מה יציב
וברור למטופל ואודותיו.
הספר שבירה ותיקון מציע להתמודד עם האתגרים הללו לא על ידי התנערות
נוספת מהמטפיזיקה אלא אדרבה ,על ידי אימוץ מערכת מטפיזית מורכבת:
זו של תורת החסידות .הפרשנות שניתנה בתורות החסידיות השונות לקבלת
האר"י העבירה אותה אל עבר עולם הנפש ,ולמעשה יצרה מערכת של אפיונים
פסיכולוגיים מדוקדקים ושל דרכי טיפול ייחודיות הנובעות מהם .ד"ר
ברוך כהנא ,פסיכולוג קליני ,פורש בפני הקורא את המערכת הפסיכולוגית
המורכבת הזאת בפירוט ובהעמקה ,ומצביע על יתרונותיה ותרומתה לתיאוריה
הפסיכולוגית ולטיפול הפסיכולוגי.
את הצד התיאורטי של הספר מלווים סיפורים מרתקים מניסיונו הטיפולי של
ד"ר כהנא ,הממחישים כיצד יכולה הפסיכולוגיה החסידית להועיל למטופלים
מקשת רחבה של עולמות נפשיים.
ספר חובה לכל העוסקים בטיפול ,בחינוך ובהדרכה ,לחובבי פסיכולוגיה מחד
וחסידות מאידך.

שבירה ותיקון

מרדכי רוטנברג
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מבוא לפסיכולוגיה של הצמצום
תורת הצמצום של פרופ' מרדכי רוטנברג הנחשב לאבי ה"פסיכולוגיה היהודית" מהווה
קריאת כיוון חדשה ,ביקורתית ורעננה בתשתית העומק של מדעי החברה המודרניים,
שלהם הוא מבקש להעמיד אלטרנטיבה .בעוד שבספריו הקודמים חשף רוטנברג את
המחשבה הנוצרית המונחת ביסוד הפסיכולוגיה המערבית ,בספר הנוכחי הוא מציג
בשפה עממית ומובנת לכל את הפסיכולוגיה של ה"ערבות ההדדית" ,אותה הוא דלה
מתוך המקורות היהודיים.

מבוא לפסיכולוגיה של הצמצום

תיאוריה יהודית במדעי החברה | מרדכי רוטנברג

פרופ' מרדכי רוטנברג מן האוניברסיטה העברית הוא חתן פרס ישראל ומחברם של
ספרים רבים ,ביניהם' ,'Damnation and Deviance' :קיום בסוד הצמצום'' ,שבעים
פנים לחיים'' ,פרד"ס הנפש'' ,היצר' ועוד רבים אחרים .בהוצאת ראובן מס יצאו גם
' 'The Trance of Terrorו'על החיים והאלמוות'  .על בסיס תפיסתו הפסיכולוגית
נוסדו תכניות לימודים בטיפול לאור היהדות באוניברסיטה העברית ובמקומות נוספים.
פרופ' רוטנברג עומד בראש המרכז לפסיכולוגיה יהודית בירושלים.

ד"ר ברוך כהנא הוא פסיכולוג קליני  -מדריך ,חבר במכון היונגיאני ,מלמד
באוניברסיטה העברית ,במכללת יעקב הרצוג ובמרכז רוטנברג לפסיכולוגיה
יהודית בבית מורשה .מעורכי הספר "החיים כמדרש"" .שבירה ותיקון" הנו
ספרו הראשון.
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תורת החסידות בהגותו של
רבי דוב בער ,המגיד ממזריץ'

מהו החידוש המהותי של ‘תנועת החסידות’ מיסודו של
הבעש”ט? את המענה לשאלה זו מציג הספר שלפניכם
בעזרת עיון היסטורי והגותי נרחב בדמותו של רבי דוב בער
המגיד ממזריץ’ ,תלמידו החשוב של הבעש”ט ,מורם של רוב
המנהיגים החסידיים בדור השני והשלישי.

ספר זה מהווה המשך לקודמו‘ ,סוד הדעת’ ,העוסק בדמותו
של הבעש”ט .הספר מתמודד עם שאלות אלו ונוספות
בעזרת עיון נרחב בארון הספרים של תנועת החסידות,
ומבקש להציג תמונה רחבה וברורה ככול הניתן של חייו
ועולמו הרוחני של המגיד ממזריץ'.

www.massa.co.il
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נתנאל לדרברג

הגותו של רבי דוב בער ,למרות חשיבותה ומרכזיותה הרבה
להבנת התנועה החסידית ,עדיין לוטה בערפל .החידוש
הרוחני של החסידות טמון בתמורה מהותית בתפיסת יחסי
אלוקים ואדם .מדובר בתובנה מהפכנית ,לפיה היצור האנושי
אינו מתקן את המציאות ישירות מכוח ערך מעשיו אלא דרך
היבטים של שעשוע ,תענוג ומשחק בין אדם לקונו ,בדומה
ליחסי אב ובנו הפעוט .הבנה מחודשת זו של יחסי אלוקים
ואדם מחוללת את תפיסת האין המתוארת בהרחבה בתורתו,
תפיסה אשר יש לה נגזרות רבות בנוגע לדיוקנה של עבודת
ה’ וייעודו של האדם בחייו ,היחס לזולת ,לימוד תורה,
תפילה וקיום מצוות.

נתנאל לדרברג מלמד וכותב בנושאי תורה שבעל פה
ומחשבת ישראל וחוקר היסטוריה של מנהיגות רבנית .ספרו
הקודם ‘סוד הדעת  -דמותו הרוחנית והנהגתו החברתית
של הבעש”ט’ יצא לאור בשנת תשס”ז בסדרת מאה שערים
בהוצאת ראובן מס.

סדרה בפסיכולוגיה יהודית
בבית ראובן מס

מחיר מומלץ 82 :ש"ח כולל מע"מ

Rubin Mass Ltd.

Publishers & Booksellers
POBox 7573, Jerusalem 9107402, Israel
TEL: +972-2-6277863, FAX: +972-2-6277864
Office: 25, Ramban St. , Jerusalem
E-mail: rmass@barak.net.il www.rubinmass.net

הוצאת ראובן מס בע"מ
ת"ד  ,7573ירושלים 9107402
טל' ,02-6277863 :פקס02-6277864 :
משרד :רח' רמב"ן  ,25שכונת רחביה ,ירושלים
דואר אלקטרוניE-mail: rmass@barak.net.il :
אתר אינטרנטwww.rubinmass.co.il :

