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ט"ז סיוון – כ"ו סיוון תשפ"ב

15 ביוני – 25 ביוני 2022

הבית 
שלך

ליהדות

 כל הספרים: 80 ₪ + ספר מתנה *
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או: שלושה "ספרים מצוינים" – 120 ₪.
כל יתר הספרים – 25% פחות מהמחיר הקטלוגי
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תורת הזמן בתורה, 3 כרכים בקופסה
ד"ר גבריאל זלדין              

מחקר חדשני ופורץ דרך בחקר המקרא 

על קצה הלשון  משה אוסי 
מסע אל מקורות השפה העברית ואחיותיה

ואישונים זורחים מתוך העלטה  
פרופ' ישראל רוזנסון וד"ר יוסי שפנייר

גדעון )ג'וני( פלאי לוחם הפלמ"ח, שנפל בקסטל בתש"ח

תובנות ומנהיגות וניהול  פרופ' דוד א. פרנקל
הגיגים והרהורים לאור פרשות השבוע וחגי ישראל

הכספומאט  אלון לוי     
איך להשתחרר מעולם האשליה 

ולהתעורר אל תכלית חיינו

מאה של קצוות  פרופ' בארט וואלט
משפחה יהודית דתית בהולנד לפני ואחרי השואה

יהודי מוצל  עזרא לניאדו
תולדות יהודי מוסול מגלות בבל 

עד מבצע "עזרא ונחמיה" - מהדורה שנייה

בעיר שני האביבים  עזרא לניאדו
סיפורים על הווי החיים של יהודי עיראק וכורדיסטאן - 

מהדורה שנייה 

תורה ככתבה וכפירושה  אורן ירון מס                            
פירושי פשט התורה ולקט מקוצר מביאורי 13 פרשנים; 

עם מאמרי מחקר

מהדורה שנייה מתוקנת ומורחבת

עזרא לניאדו

הוצאת ראובן מס ירושלים

בעיר שני האביבים
סיפורים על יהודי מוסול, כורדיסטאן ועיראק 

הוצאת ראובן מס ירושלים

מהדורה שנייה עם הוספות

יהודי מוֶצל

הוצאת ראובן מס ירושלים

תולדות היהודים בעיר מוס'ול שבצפון עירק
מגלות שומרון עד מבצע "עזרא ונחמיה"

עזרא לניאדו

בקרוב

שיחות על לוינס
הרב דניאל אפשטיין 
עם אלדד שידלובסקי

מה עבר עלינו?
אסף קניאל

אגודת ישראל
אגודת מאמרים

יוסף פונד

  Striking Kosher Gold
Ofer Nachshon and Rabbi Yaakov Gurwitz
How to do business with Orthodox Jews

Dictionary of Hebrew Nouns; 
 with Hyperlinks - 2nd corrected edition
Prof. Shmuel Bolozky 

 14,000 Hebrew nouns in 998 patters
Available only on Amazon

חָֹתם, ְלֵבית ֲאבָֹתם- פְּ ֵני-ִישְָׂרֵאל, ְלִמשְׁ ל-ֲעַדת בְּ שְׂאּו, ֶאת-רֹאׁש כָּ
ָנה ָוַמְעָלה,  ן ֶעשְִׂרים שָׁ לָֹתם.  ג ִמבֶּ ל-ָזָכר ְלֻגְלגְּ מוֹת, כָּ ר שֵׁ ִמְספַּ -בְּ
ה ְוַאֲהרֹן.  ד  ְפְקדּו אָֹתם ְלִצְבאָֹתם, ַאתָּ ִישְָׂרֵאל--תִּ ל-יֵֹצא ָצָבא בְּ כָּ
ה--ִאיׁש רֹאׁש ְלֵבית-ֲאבָֹתיו, הּוא.  ה  טֶּ ֶכם ִיְהיּו, ִאיׁש ִאיׁש ַלמַּ ְוִאתְּ
ן- ֶכם:  ִלְראּוֵבן, ֱאִליצּור בֶּ ר ַיַעְמדּו ִאתְּ ים, ֲאשֶׁ מוֹת ָהֲאָנשִׁ ה שְׁ ְוֵאלֶּ

י.  ז ִליהּוָדה, ַנְחׁשוֹן  דָּ ן-צּוִרישַׁ ֻלִמיֵאל בֶּ ְמעוֹן, שְׁ ֵדיאּור.  ו ְלשִׁ שְׁ
ן-צּוָער.  ט ִלְזבּוֻלן, ֱאִליָאב  יָנָדב.  ח ְלִישָּׂשָכר, ְנַתְנֵאל בֶּ ן-ַעמִּ בֶּ
ה,  יהּוד; ִלְמַנשֶּׁ ן-ַעמִּ ָמע בֶּ ן-ֵחלֹן.  י ִלְבֵני יוֵֹסף--ְלֶאְפַרִים, ֱאִלישָׁ בֶּ
ְלָדן,  יב  ְדעִֹני.   ן-גִּ בֶּ ֲאִביָדן  ְלִבְנָיִמן,  יא  ָדהצּור.   ן-פְּ בֶּ ְמִליֵאל  גַּ
ְלָגד,  יד  ן-ָעְכָרן.   בֶּ ְגִעיֵאל  פַּ ר,  ְלָאשֵׁ יג  י.   דָּ ישַׁ ן-ַעמִּ בֶּ ֲאִחיֶעֶזר 
ה קריאי  ן-ֵעיָנן.  טז ֵאלֶּ ִלי     ֲאִחיַרע בֶּ עּוֵאל.  טו ְלַנְפתָּ ן-דְּ ה קריאי ֶאְלָיָסף בֶּ ן-ֵעיָנן.  טז ֵאלֶּ ִלי     ֲאִחיַרע בֶּ עּוֵאל.  טו ְלַנְפתָּ ן-דְּ ֶאְלָיָסף בֶּ
י ַאְלֵפי ִישְָׂרֵאל, ֵהם.   (ְקרּוֵאי) ָהֵעָדה, ְנִשׂיֵאי ַמּטוֹת ֲאבוָֹתם:  ָראשֵׁ
מֹת.   שֵׁ בּו בְּ ר ִנקְּ ה, ֲאשֶׁ ים ָהֵאלֶּ ְוַאֲהרֹן, ֵאת ָהֲאָנשִׁ ה,  ח מֹשֶׁ קַּ ַויִּ יז 
ְתַיְלדּו ַעל- ִני, ַויִּ ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַהשֵּׁ ל-ָהֵעָדה ִהְקִהילּו, בְּ יח ְוֵאת כָּ

ָנה  שָׁ ֶעשְִׂרים  ן  ִמבֶּ מוֹת,  שֵׁ ר  ִמְספַּ בְּ ֲאבָֹתם:   ְלֵבית  חָֹתם,  פְּ ִמשְׁ
ְפְקֵדם,  ַויִּ ה;  ֶאת-מֹשֶׁ ְיהָוה,  ה  ִצוָּ ר  ֲאשֶׁ כַּ יט  לָֹתם.   ָוַמְעָלה--ְלֻגְלגְּ

י.  ז ִליהּוָדה, ַנְחׁשוֹן  דָּ ן-צּוִרישַׁ ֻלִמיֵאל בֶּ ְמעוֹן, שְׁ ֵדיאּור.  ו ְלשִׁ שְׁ
ן-צּוָער.  ט ִלְזבּוֻלן, ֱאִליָאב  יָנָדב.  ח ְלִישָּׂשָכר, ְנַתְנֵאל בֶּ ן-ַעמִּ בֶּ
ה,  יהּוד; ִלְמַנשֶּׁ ן-ַעמִּ ָמע בֶּ ן-ֵחלֹן.  י ִלְבֵני יוֵֹסף--ְלֶאְפַרִים, ֱאִלישָׁ בֶּ
ְלָדן,  יב  ְדעִֹני.   ן-גִּ בֶּ ֲאִביָדן  ְלִבְנָיִמן,  יא  ָדהצּור.   ן-פְּ בֶּ ְמִליֵאל  גַּ
ְלָגד,  יד  ן-ָעְכָרן.   בֶּ ְגִעיֵאל  פַּ ר,  ְלָאשֵׁ יג  י.   דָּ ישַׁ ן-ַעמִּ בֶּ ֲאִחיֶעֶזר 
ה קריאי  ן-ֵעיָנן.  טז ֵאלֶּ ִלי     ֲאִחיַרע בֶּ עּוֵאל.  טו ְלַנְפתָּ ן-דְּ ה קריאי ֶאְלָיָסף בֶּ ן-ֵעיָנן.  טז ֵאלֶּ ִלי     ֲאִחיַרע בֶּ עּוֵאל.  טו ְלַנְפתָּ ן-דְּ ֶאְלָיָסף בֶּ
י ַאְלֵפי ִישְָׂרֵאל, ֵהם.   (ְקרּוֵאי) ָהֵעָדה, ְנִשׂיֵאי ַמּטוֹת ֲאבוָֹתם:  ָראשֵׁ
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ספרים מצוינים - בחינם
)מותנה ברכישת ספר כלשהו מהדוכן, או שלושה ספרים ב-120 ש"ח(

לעיני כל ישראל
אורן ירון מס

לוח השמות השלם
שאול ברקלי

לחפור את התנ"ך
יצחק מייטליס

מאה של קצוות
פרופ' בארט וואלט

מהודו ועד כאן
אלחנן ניר

מדינת שבטי ישראל
דוד גולן

המבי"ט לדורו
אילן וואיה

שאגת שאול
ניסים מ. אלבז

תורה ככתבה
אורן ירון מס

תנ"ך שרואים מכאן
משה אקשטיין 

שבת - רגע של נצח
בנימין גרוס

פירוש הרמב"ם - 
הבריאה

קליין - ברסלבי

רואים את הקולות
מנחם מיכלסון

רועה עדרו
יהושע וייסטוך

רוץ, בני, רוץ
ברברה מבורך )פישמאן(

העשור החמישי
צבי צמרת ואחרים

הענף הגדוע של 
הגרף פוטוצקי

בן ארצי

להבקיע מאה שערים
עופר נחשון

להציל את המונותאיזם
מרדכי רוטנברג

בכייה לדורות
אליסף תל אור

בראשית הדעת
חזקי אריאלי

הגות באספקלריית המקרא
הרב ד"ר אהרן שאר-ישוב

הכספומאט
אלון לוי

 Dictionary of
Hebrew Nouns
Prof. Shmuel Bolozky

החוזה מליטא
חלום בית דוד

לקסיקון מחשבת ישראל
מפת ירושלים 1948
עד 120 פלוס - קטן.

פניני אבות
עם הנצח

פירוש הרמב"ם לאדם
אמנות דיאלוגית

ועוד ועוד...



אמנות דיאלוגית 
בעולם דיגיטלי 

מנחם אלכסנברג 

הנבא בן-אדם 
 בעריכת אודיה צוריאלי

התחדשות הנבואה 
 שלי )שילה( גולדברג

להציל את המונותאיזם 
 מרדכי רוטנברג

מהודו ועד כאן
בעריכת אלחנן ניר 

סוד הדעת - על הבעש"ט 
נתנאל לדרברג

על הכלכלה ועל המחיה, 
איתמר ברנר

ואהרן אריאל לביא
)עורכים(

מסע הנשמה
הצדיק במשנת חב"ד

שלי גולדברג

על החיים והאלמוות 
מרדכי רוטנברג 

חלב גוי 
הרב משה פיינשטיין

נוכרים במדינה 
יהודית

הרב יצחק הרצוג

עגונות דקר 
הרב שלמה גורן

ספרי אורן ירון מסאשה יהודית

סדרת 'מאה שערים'      

השער לַאין - 
על המגיד ממזריץ' 

נתנאל לדרברג

תורת החסידות השער לַאין
על פי רבי דוב בער, 

המגיד ממזריץ'

נתנאל לדרברג

ין
ַא

 ל
ער

ש
ה

רג
רב

לד
אל 

תנ
נ

השער לַאין
 תורת החסידות על פי רבי דוב בער, 

המגיד ממזריץ'

מעט מאוד ידוע לנו על רבי ישראל בעל שם טוב, מייסד 
תנועת החסידות ואחד האנשים המשפיעים ביותר על 

היהדות המודרנית. סוד הדעת משלב עיון בתעודות 
היסטוריות עם לימוד מעמיק של התורות הדרשניות 

והקבליות של הבעש"ט, כדי לפרש את תורתו מתוך עיון 
בדמותו ההיסטורית. 

כמפתח להגותו של הבעש"ט מעמיד הספר את תגובתו 
לדמותו של המנהיג השבתאי יעקב פרנק שפעל בסמיכות 
של זמן ומקום אליו. בניגוד להנהגה הרבנית המוקיעה את 

השבתאים החוטאים מנסה הבעש"ט למצוא את הופעותיהם 
של שורשי הפרנקיזם בתוך עצמו. בדומה ליעקב פרנק 

המתואר בהרחבה בספר, מתאר הבעש"ט את האפשרות 
של האדם הפשוט לפעול בעולמות העליונים. בניגוד לפרנק 
הרואה בעצמו את 'האדם הפשוט' היחידי, מחפש הבעש"ט 

את הנתיב שמאפשר לכל אדם להגיע ל'סוד הדעת', לאיחוד 
בין העולם האנושי לעולם האלוהי, איחוד שבכוחו להביא 

את הגאולה. את הסכנה הגלומה בדרכו של יעקב פרנק מזהה 
הבעש"ט במידת הגאווה והכעס, שאותן הוא רואה כמסכנות 

גם אותו עצמו. מנקודת מוצא זו יוצר הספר ומאיר את הגותו 
של הבעש"ט כהתמודדות רוחנית-חברתית עם אתגרי זמנו.

כיום מעלים גליו של העידן החדש ה'רוחני' שוב את שמו של 
יעקב פרנק והופכים את השבתאות לאקטואלית. בזמן כזה 
מתקבלת תורתו של הבעש"ט המוארת בספר זה, כביקורת 

חברתית שבצדה אפשרות של תיקון.

נתנאל לדרברג מלמד וכותב בנושאי תורה שבעל פה 
ומחשבת ישראל, וחוקר היסטוריה של מנהיגות רבנית. 

 

עיצוב עטיפה: סטודיו דוב אברמסון

www.massculture.co.il

www.massa.co.il

מחיר מומלץ: 82 ש"ח כולל מע"מ

אשה ויהדותה
בעריכת טובה כהן

שיח פמיניסטי־דתי עכשווי
בעריכת טובה כהן

אשה 
ויהדותה
אשה 

ויהדותה

הוצאת ראובן מס ירושלים

תנ"ך דף יומי

כל התנ"ך בשנה אחת

מבוא לפסיכולוגיה 
של הצמצום

מרדכי רוטנברג

 שבירה ותיקון
ברוך כהנא

אל העצמי
בעריכת דבורה נוב 

וברוך כהנא

אורות האדם והנפש
ברוך כהנא

הוצאת ראובן מס ירושלים

בעריכת 
דבורה נוב וברוך כהנא

תהליכי אינדיבידואציה 
ומעברי חיים

סדרת 'נשמה'

אישה, חוה, אדם
האשה בחברה המודרנית

אביבה שרבט )עורכת(

הוצאת ראובן מס ירושלים

עברי 
 ה

נה
ש

 ה
וח

ל  
פי

ל  
ך ו

ער
שנה אחת, דף לכל יום  4 דקות ליום  

לימוד כל התנ"ך ב

 תנ"ך 
   דף יומי

לעיני כל ישראל
אורן ירון מס

תורה ככתבה
אורן ירון מס

תורה ככתבה 
וכפירושה

אורן ירון מס

₪ 100

סדרת 'רשו"ת'

כל ספר 80 ₪ + ספר חינם מרשימת "הספרים המצוינים - חינם"



על הכלכלה ועל המחיה, 
איתמר ברנר

ואהרן אריאל לביא
)עורכים(

מדינת שבטי ישראל

דוד גולן

רואה את הקולות

לוין קיפניס; 
איורים: דני קרמן

ספרים שונים ביהדות

איש תם וישר
עיון בספר איוב 

ישעיה נבנצל  

נפילתה ועלייתה של השכינה 
שרה שניידר

צמחי המקרא
זהר עמר

חשיבה ותלמוד
תשתית מדעית לידע פדגוגי

דניאל רביב ושלמה קניאל

דרשה המסורה והכתובה
שאול רגב

על במותי ארץ הצבי
אברהם דוד

עמוס-הנביא מתקוע
רפאל לוין

תנועה בחרבות - 
מנהיגות אגודת ישראל 

לנוכח השואה, 
יוסף פונד 

זכרון בספר 
בעריכת אסף ידידיה, 

נתן כהן ואסתר פרבשטיין

לשוננו רנה
משה בר אשר

פירוש הרמב"ם
לסיפור בריאת העולם

שרה קליין-ברסלבי 

פירוש הרמב"ם 
לסיפורים על אדם 

בפרשת בראשית
שרה קליין-ברסלבי

בצלמו
יובל שרלו

ספקן באמונתו יחיה
דוד דישון

זיכרונותיה של בת ירושלים 
נימה אדלרבלום

כל ספר 80 ₪ + ספר חינם מרשימת "הספרים המצוינים - חינם"



זהותנו היהודית 
אנדרה נהר

המדע שבתורה

יהודה לוי

דוד גנז וזמנו
אנדרה נהר

משנתו של המהר"ל מפראג
אנדרה נהר

עולם לא-מושלם

בנימין גרוס

לבחור בחיים
בנימין גרוס

שבת - רגע של נצח
בנימין גרוס

תשובה וגאולה

בנימין גרוס

יהי אור 

בנימין גרוס

 ברית הלשון

בנימין גרוס

סיפורי חצרות ובתים
בין החומות 

)מהדורה צבעונית(
שבתי זכריה

מארז ארבעה 
ספרי שירה

אסתר קמרון

מעלות השיר 
מהדורה דו לשונית

אורי אהרן

אורו של אפרים
דרך קבלית לזוגיות

שמחה בן-יוסף

זמנים כהלכה

יהודה לוי

שבחי הבעש"ט
מהדורת רובינשטיין

בנתיבות חכמת הקבלה
הרב ד"ר ישראל מלכה

ספרי פרופ' גרוס

ספרי פרופ' אנדרה נהר ספרי פרופ' יהודה לוי

www.rubinmass.co.il
www.rubinmass.com

היהדות במבחן העמידה מול העולם

בנימין גרוס

לבחור
בחיים

ם
יי

ח
ב

ר 
חו

ב
ל

לבחור בחיים

מחיר מומלץ לצרכן∫ ≥∏ ש“ח כולל מע“מ

≤∞±µ יוניØראובן מסØגרוסØלבחור בחיים

ס
רו

 ג
ין

מ
ני

ב

הציווי המקראי ¢ובחרת בחיים¢ עומד ביסודו של ספר זה העוסק במקומה של 

היהדות בעולם כיום¨ אך גם בדרכים כיצד יכולה היהדות להתמודד עם המשבר 

העמוק שהעולם נתון בוÆ הספר משקף את דרך חייו של מחברו¨ בנימין גרוס¨ חיים 

Æ¢שהוקדשו כולם ¢לקריאה¨ תרגום¨ חקר¢ במטרה להיטיב ¢להבין¨ לחשוב וליצור

המחבר מתייצב פנים אל פנים אל מול המציאות של תקופתנו ומתמודד עם 

הסוגיות הקשות העולות ממנהÆ הכוח המניע אותו הוא אותו כוח חיות של היהדות∫ 

האהבה בין בני הזוג שעדות לה מוצגת בגוף ראשון ובצורה יוצאת דופן בחלקו 

Æהאחרון של הספר

פרופß בנימין גרוס¨ יליד π≤µ±¨ הוא ממעצבי המחלקה ללימודי יסוד ביהדות 

ולמחלקה לפילוסופיה של אוניברסיטת בר≠אילן ודיקן לשעבר בפקולטה למדעי 

הרוחÆ כתביו הרבים בנושאי חינוך והוראה¨ יהדות ותרבות מעמידים אותו בשורה 

Æהראשונה של המומחים בתחום ההגות היהודית בת זמננו בארץ ובעולם

ספרי מקרא וארכיאולוגיה

ספרים שונים ביהדות

כל ספר 80 ₪ + ספר חינם מרשימת "הספרים המצוינים - חינם"

הורים כהלכה
מרים לוי

לקסיקון 
מחשבת ישראל

מ.ו. סולה

רועה עדרו 
יהושע וייסטוך

Maalot Hashir
Bi-Lingual edition
English-Hebrew
Uri Aharon



תלמוד האיגוד
גיטין ט' - חדש!

ברכות א', ברכות ו', 
שבת ז', ערובין י, 

פסחים ד', סנהדרין ה', 
סוכה ד', 

בבא קמא ג' - 2 כרכים
135 / 180 לכרך

תשובות הרמב"ם
מהדורת בלאו

3 כרכים
350 / 260

סידור רב סעדיה גאון
כריכה קשה

135 / 90

ספרי פרופ' שפרבר  בהפצה

דרכה של הלכה 
דניאל שפרבר

סדר נשי 
דניאל שפרבר

הלכות לאישה 
המודרנית

נתיבות פסיקה 
דניאל שפרבר

ספרי מקרא וארכיאולוגיה

איפכא מסתברא
דוד ענבר

 Bible in Face of
  Archaeology
דניאל משה לוי

ר
ב

ענ
ד 

דו
   

   
  

א
בר

ת
ס

מ
א 

כ
פ

אי

הוצאת ראובן מס ירושלים

איפכא מסתברא

דוד ענבר

איך החמיץ המחקר את 
אמיתותו ההיסטורית של המקרא

www.massa.co.il  
 www.rubin-mass.com

מחקר  הוא  מסתברא   איפכא  הספר 

איש  של  ומרתק  אמיץ  חדשני, 

המשתמש  סא"ל,  לשעבר,  אמ"ן 

ובהשכלתו  המודיעינית  במיומנותו 

לנסח  כדי  הרחבה,  האקדמית 

פרשנות מסעירה ורעננה למקרא. 

מסתברא  איפכא  המודיעין,  בענף 

המציגה  גישה  של  שמה  הוא 

זו  חשיבה  בחיל.  המקובלת  לזו  המנוגדת  עמדה  בשיטתיות 

מצליחה  נועזותה,  בזכות  ואולי  למרות,  לקופסה",  "מחוץ  של 

פעמים רבות לקלוע לאמת. היא קיבלה מקום של כבוד בחיל 

לאחר כישלון  הפרה-קונספציה של מלחמת יום-הכיפורים.  

ז"ל,  ענבר  דוד  ד"ר  המחבר,   של  ההשראה  רבת  גישתו 

באופן  לקרוא  לו  אפשרה  רבות,  עתיקות  בשפות  ושליטתו 

ישיר ממצאים עתיקים, כתובות ממערות קבורה, מיתולוגיות 

מצטיירת  ממנו  מודיעיני  פאזל  ולהרכיב  הקדום  המזרח  של 

תמונה שונה לחלוטין מזו המקובלת על ידי הממסד האקדמי. 

ההיסטורית  באמיתותו  האמין  הוא  במחקר,  למקובל  בניגוד 

ומפתיעים  מקוריים  מובנים,  פתרונות  ומצא  המקרא,  של 

לסתירות הפנימיות ולפערים בין הכתוב בו לבין הבנת המחקר 

את הממצאים בשטח.

מחיר מומלץ לצרכן: מחיר מומלץ לצרכן: 78 ₪ כולל מע“מ

מקרא מול ארכיאולוגיה

לוי ורוטשטיין

התנ"ך מן השטח
לייבל רזניק

לייבל רזניק 

התנ“ך מן השטח 
ראיות ארכיאולוגיות והיסטוריות לתנ“ך 

כרך א‘: תורה 

הוצאת ראובן מס 
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ת
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ת
ה האמת  את  המאששות  וארכיאולוגיות  היסטוריות  עדויות  אלפי  נאספו  השטח  מן  התנ"ך  בספר 

ההיסטורית של התנ"ך, וכן ניתוחים מעמיקים המפריכים את טענות 'מכחישי התנ"ך' מכל וכל. כל 
אלה מלווים בתצלומים מרהיבים של עדויות שונות, המאירות באור בהיר את התנ"ך כמבוסס על 

אירועים ואישים שקיומם איננו מוטל בספק. 
עם ראשיתם של מחקרי ההיסטוריה והארכיאולוגיה המודרניים, במאה ה-19 ובמחצית הראשונה של ל 
המאה ה-20, מצאו היסטוריונים וארכיאולוגים ראיות רבות המאמתות את המסופר בתנ"ך. ראיות 
אלה שפכו אור על פרקים עלומים בתנ"ך מצד אחד, וקיבלו מובנות והשלמה כשלעצמן מתוך פרקי 

התנ"ך מצד שני. 
הקורא בתנ"ך נפגש עם מלכים וממלכות, ערים, הרים ונהרות, אירועים היסטוריים כבירים ומציאות מציאות 
ריאלית יומיומית, שהתרחשו בעידנים היסטוריים שנשכחו זה מכבר. חוקרים שונים חיפשו ומצאו 
ראיות לסתור ולהפריך את המסופר בתנ"ך. הם הציגו את הכתוב בו כפיקציה היסטורית שנועדה 
להאדיר עמדה אידיאולוגית או פוליטית של כותביה, תוך סילוף המציאות. הספר התנ"ך מן השטח 

בא להיאבק בתופעה זו ולהפריכה. 
ספר זה דן בעדויות המתוארות בתורה. בעתיד יצא גם ספר דומה על נביאים וכתובים. 

הספר מכיל עובדות רבות מן השטח אשר מאוששות את התנ"ך גם כספר היסטוריה. הספר מכיל עובדות רבות מן השטח אשר מאוששות את התנ"ך גם כספר היסטוריה. 
נהניתי לראות את מגוון הממצאים המוצגים בספר, ולא רק עובדות ארכיאולוגיות. 

פרופ' אדם זרטל, החוג לארכיאולוגיה, אוניברסיטת חיפה ומכללה אקדמית כנרת 

  

לייבל רזניק הנו חוקר תנ"ך וספרות תלמודית ידוע, ארכיאולוג, היסטוריון ומורה. מחברם 
של הספרים: 

A Time to Weep: The Fall of Jerusalem and Betar (1993);

The Mystery of Bar Kochba (1996); The Mystery of Bar Kochba (1996); 

Woe Jerusalem (1990); 

The Holy Temple Revisited (1990). 

כמו כן פרסם עשרות מאמרים בבמות שונות. 

לחפור את התנ"ך
יצחק מייטליס

הגיון הגורל
עלי מרצבך

סדרת 'מדעת'

גשם ורוח
פינחס אלפרט

 היהודופוביה החדשה, 
פייר-אנדרה

עתידה של הכחשה, 
אלן פינקלקראוט

סוציומטריה
חנן בר-נצר 

גרפולוגיה
אמנון אלוני 

'ספריית דני' המחודשת

ספר השחמט
משה צ'רניאק

סדרת 'גלויות'

פתקים
 רבקה מרים /

נריה מס - מחלב

מראה מקום
עמית עסיס

עד נכון היום 
מאיר בוזגלו

סדרת 'שברי לוחות'

כל ספר 80 ₪ + ספר חינם מרשימת "הספרים המצוינים - חינם"



בסבך הלבנון 
מלחמת לבנון השנייה

 The book of Samuel
Moshe Garsiel

בין הפטרה לפרשה
יהודה שביב

פרשה והפטרתה
אברהם גוטליב

שאנחנו כגוף אחד 
דינה שטרן 

ספרים טובים ומומלצים

לוח השמות השלם
שאול ברקלי 

לוח הפעלים השלם
שאול ברקלי

שירת שולמית
שולמית היימן ז"ל

הפסיפס הפנימי
סוזן וורהנד

עשו אחי - אבי אדום ורומי
עירית אמינוף

אם תרצו
מניפסט לציונות 

המתחדשת
רונן שובל

על נהרות בבל 
יהושע מאירי

הדים מבבל
יהושע מאירי

מהדורה מתוקנת

היהודים האופיום והקימונו
עזרא יחזקאל-שקד

עברית ואנגלית

הבנקאות בישראל במנהרת 
 הזמן, 2012-1965

מאיר חת
 

101 אתרים בירושלים 
וסביבתה

אדם אקרמן 

תפילה ותפילות 
חננאל מאק

)מהדורה מורחבת ומתוקנת( 

למד-הא
אנדה פינקרפלד

הוצאת ראובן מס ירושלים
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מחיר מומלץ לצרכן:  88 ש"ח כולל מע״מ

www.massa.co.il  
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הפסיפס הפנימי
תוך שימוש  וריפוי העצמי,  אישיות  רוחניות,  עוסק בקשר שבין  הפנימי  הפסיפס  הספר 

בפסיכולוגיה ובמיסטיקה דתית, במטרה להשיג את שלמות העצמי הפנימי. המחברת, 
תובנות  ובין  העשירה  היונגיאנית  הפסיכולוגיה  בין  ומקשרת  כורכת  וורהנד,  סוזן  ד"ר 
יוצרת פריצת דרך בהבנת אופיו של המארג הנשזר מהרוחניות והאישיות  וכך  הקבלה, 
ריפוי  של  דוגמאות  ומביאה  אחרים  ושל  האישי  ניסיונה  את  סוקרת  המחברת  שלנו. 
יוצר  הקבלה,  עם  היונגיאנית  כוחות הפסיכותרפיה  עושה, של  הצירוף שהיא  הלקוחות. 

אלכימיה של הבנת העצמי, המפיקה זהב בדרך שעליה לא חלמו האלכימאים.

ד״ר סוזן וורהנד היא בעלת תואר ד"ר (.Ph.D) בפסיכולוגיה קלינית, מוסמכת 
בפסיכולוגיה ייעוצית ובעלת הכשרה בפסיכולוגיית המעמקים. עסקה בטיפול בילדים 

בעלי הפרעות קשות, בחולים קשים ובטיפול קליני פסטורלי של משפחות שכולות. היא משתמשת גם 
בפסיכודרמה, היפנוזה אריקסונית וגישור, מרצה ועורכת סדנאות ותכניות הכשרה. ד"ר וורהנד משתתפת 

בקביעות בשיעורים של רבנים חשובים ברחבי העולם.

הבנתה וניתוחה של ד"ר וורהנד את הסמלים של יונג בהשוואה לתורה מרתקת ומעוררת מחשבה.
הרבנית הולי פבלוב, מנהלת מכללת "שערים", ירושלים

ד"ר וורהנד מציצה לתוך עולמות עמוקים ונפתלים של ידע. עבודתה מצטיינת בעומק הכרתי ובהתבוננות פנימית רגישה. 
הרב ד"ר דוד פוקס, פרופסור לרפואה, לוס אנג'לס  

ספרה של ד"ר וורהנד הוא למדני ובה בעת רגיש ואישי, מאֵזן היטב בין תורתם של גדולי היהדות ובין גישותיהם של טובי  
הרב ד"ר אליהו ספרן, ניו יורק      המרפאים.

ופסיכולוגיה  אלכימיה  קבלה,  בין  יפה  מגשרת  היא  ספרות.  של  רחב  מגוון  וורהנד  ד"ר  אספה  בלבבה,  מפעמת  כששירה 
ד"ר ג'ויס פרידמן, נוירו-פסיכולוגית, אוקלהומהיונגיאנית. 
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הוא  ומיני סדקית,  טובות  אבנים  הספר  מדרשית.   – התלמודית  בספרות  תוך התמקדות 
ביטוי לפעילותה הענפה והמגוונת בתוך עולם עשיר ומופלא זה. הוא עוסק בנושאים הדנים 
איש  חכמים  של  ובהתנהגותם  ביחסם  וברגישותו,  בהרהוריו  במחשבותיו,  האדם,  בנפש 
ורפואתו,  הגוף  חיי  בתחום  המרות.  ובתוצאותיהן  שביניהם  ובשנאות  בקנאות  רעהו,  אל 
יורד הספר אל עומק הקשר שבין רפואה ומשפט לחיינו היומיומיים, ביחסה של החברה 
בכוחן של המלים  רחב בספר עוסק  לו. פרק  הזקוקים  וביחסו של הרופא אל  אל הרופא 
ולרע. אחד הפרקים בספר עוסק  וביכולתן לשנות חיים לטוב  ובעל-פה,  בשפתנו, בכתב 
בין שני עמים,  ודבורה. פרק אחר עוסק בתהום הפעורה  ונבואה ומתמקד במרים  בנשים 
לאומים, תרבויות ודתות, תהום שמקורה בסיפור לידת האחים עשו ויעקב. את הספר חותם 

הפרק על השבת וארץ ישראל. 

ד“ר עירית אמינוף הינה בוגרת ומוסמכת בהצטיינות של האוניברסיטה העברית בירושלים 
בפילוסופיה  דוקטור  תואר  ובעלת  עברית,  וספרות  היהודית  המחשבה  לתולדות  בחוגים 
מאוניברסיטת מלבורן. הרצתה שנים רבות בנושאים של מחשבת חז“ל וספרות התלמוד 
פיקוד  בקורס  בכירים  משטרה  לקציני  במכללה  ”אורנים“,  האקדמית  במכללה  והמדרש 
ללימוד  חוגים  הקימה  בכירים.  ומורים  למנהלים  לשופטים,  השתלמות  ובמכוני  ומטה 

ספרות חז“ל בעמק יזרעאל, והיא מראשוני המרצים ב“חוג העמקים“ – הרצאות ביהדות. 

פרסמה מאמרים רבים בתחום התלמוד והמדרש בכתבי עת מגוונים. 

כלת פרס ליברמן במדעי היהדות לשנת 1993.

ספריה הקודמים בתחום ספרות חז“ל: אחד מקרא ושנים מדרש (בהוצאת ”אח“ תשנ“ג);  
משפחתה  על  תיעוד  ספרי  ושני  תש“ע);  מס  ראובן  (בהוצאת  עיניו  אחר  הלך  שמשון 

שנספתה בשואה בפולין וביילורוסיה: המשפחה שלא היתה לי (בהוצאה עצמית תשס“ה).

עיצוב עטיפה: סטודיו דוב אברמסון
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אבנים טובותאבנים טובותאבנים טובותאבנים טובות
ומיני סדקית ומיני סדקית ומיני סדקית ומיני סדקית ומיני סדקית 

עיונים בתלמוד ובמדרש
ף ו נ י מ א ת  י ר י ע

ומיני סדקיתומיני סדקיתומיני סדקיתומיני סדקיתומיני סדקיתומיני סדקית
עיונים בתלמוד ובמדרש

אבנים טובות ומיני סדקית
עירית אמינוף

יחידת קדם 101  
מרדכי רוטנברג   


