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ספרי הרב משה בלייכר
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חדש

מסכת בבא מציעא
עמק חברון  /הרב משה בלייכר
פרקים שני ושלישי
כריכה קשה 300 ,עמ’.

למהלך הפרשיות
שמות א  +שמות ב

למהלת הפרשיות
בראשית

הרב משה בלייכר

הרב משה בלייכר

ביאור מעמיק לפרשות
שמות-וארא ,ובא-בשלח
כריכה קשה .א’ 200 :עמ’  ,ב’ 270 :עמ’

ביאור מעמיק לספר בראשית.
כריכה קשה 640 .עמ’

מב
כ צע על
נית ל הסט

ן לקנ
כרכים ות גם
ב
ודדים

אגרת הרמב”ן

שמונה פרקים לרמב”ם

בניין אמונה

נתיב התורה

הרב משה בלייכר
היסודות האמוניים ותפיסת
העולם הבסיסית שעליהם
נבנה הבניין האמוני
והמוסרי של האדם.
כריכה קשה 256 ,עמ’.

הרב משה בלייכר

הרב משה בלייכר

הרב משה בלייכר

היסודות האמוניים
ותפיסת העולם הבסיסית
שעליהם נבנה הבניין
האמוני והמוסרי של האדם.
כריכה קשה 256 ,עמ’.

הספר עוסק בהבנת ערכה
של תורה ,ופעולתה על
המציאות ועל האדם .ספר
המשך לבניין אמונה.
כריכה קשה 140 ,עמ’.

בניין הנפש ועבודת
המידות על פי דברי
הרמב”ן באיגרת .הרחבה
מיוחדת בעניין הכעס.
כריכה קשה 208 ,עמ’.

ספרי הרב משה בלייכר
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חדש

שכינה בינהם

פרי היום

הרב משה בלייכר

הרב משה בלייכר

הרב משה בלייכר

ורב שלום בניך
יסודות בחינוך ילדים להורה ולמחנך ,ערכה
של האישה וענייני משפחה נוספים.
כריכה קשה 140 ,עמ’.

בירור מהותו של קשר הנישואין
ויסודות בדרך בנייתו.
כריכה קשה 160 ,עמ’.

ענייני תפילה .מבוא על מהותה של
התפלה ,הדרכות מעשיות ופירוש
מ”ברכו” ועד “ובא לציון”.
כריכה קשה 256 ,עמ’.

על הר גבוה
הרב משה בלייכר

ולירושלים עירך

ואהבת

הרב משה בלייכר

הרב משה בלייכר

שיחה שניתנה לאחר ההחלטה על
מסירת שטחים מחברון .החוברת
עוסקת בבירור ערכה של מדינת ישראל
ומהלך צמיחתה מתוך סיבוכי תקופתנו.
כריכה רכה 36 ,עמ’.

שיעור ליום ירושלים ,ביאור מהלך
תקופתנו :האם מאז קום המדינה
אנו הולכים וצומחים ,או שמא אנו
הולכים ומסתבכים?
כריכה רכה 40 ,עמ’.

שיחות לימים נוראים

אורי וישעי

הרב משה בלייכר
“שיחה לפני סליחות ,שיחה
לראש השנה ,שיחה לחג הסוכות
ותפילות הימים הנוראים.
כריכה רכה  54עמ’.

הרב משה בלייכר
עיון במזמור כ”ז בתהילים.
כריכה רכה  38עמ’.

עיון במצוות אהבת ד’ .מה
כלול במצווה זו ומה הדרך
להשגתה?
כריכה רכה 26 ,עמ’.

פסח על שום מה?
הרב משה בלייכר
שיחה יסודית לחג הפסח.
כריכה רכה 32 ,עמ’.

ספרי הרב אלי הורביץ
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בקרוב

מסילת ישרים המבואר

צור חצבתם

ספר הלידה  -ספר שמות

הרב אלי הורביץ

הרב אלי הורביץ

הרב אלי הורביץ

הסברה רחבה ובהירה של סוגיות
מוסריות ואמוניות הנידונות בפרקים
הראשונים של מסילת ישרים.
כריכה קשה 424 ,עמ’

הספר מפגיש אותנו עם ענקיותם של
אבות האומה ,עם ישרותם וגודל קדושתם,
מפגש המברר לנו את טבענו ,והמשיב
אותנו אל בריאותנו ואל עצמיותנו.
כריכה קשה 544 ,עמ’.

הספר השני ,ספר שמות ,הוא ספר הלידה,
בו מבאר הרב אלי בהרחבה את סוגיית
לידת האומה הישראלית .גלות וגאולה,
מתן תורה והשראת שכינה.
כריכה קשה 300 ,עמ’.

מב
כ צע על
נית ל הסט

ן לקנ
כרכים ות גם
ב
ודדים

תורה ומדע

בני החי

מלחמת התרבות

הרב אלי הורביץ

הרב אלי הורביץ

הרב אלי הורביץ

עניינה של תורה וההבדל בינה
לחכמות החול ,היחס לחכמות
החול ,ובירור סוגיות שונות
נראה לכאורה שיש סתירה
שבהן ֶ
בין התורה לבין המדע.
כריכה קשה  240עמ’.

תחיית ישראל לאור סוגיית
הנצרות .טענותיה של הנצרות
כלפי עם ישראל ,ובירור
יסודות באמונת ישראל
ותורתו.
כריכה קשה  245עמ’.

מהי מלחמת התרבות
והיכן עיקר המלחמה
בתקופתנו? סוגיית
הפמיניזם וסוגיית
השלום.
כריכה קשה 272 ,עמ’.
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ספרי הרב מאיר כהן

נחמו עמי
הרב מאיר כהן
אבל ונחמה ,זיכרון והנצחה בראייה
אמונית .ביאור אמוני רחב ומעמיק
בנושא האבלות בתוספת שו”ת
בענייני אבלות הקשורים לילדים.
כריכה קשה 224 ,עמ’.

איש אשר רוח בו

כהן משוח מלחמה

הרב מאיר כהן

הרב מאיר כהן

ספר העוסק בסוגיית המנהיגות
מתוך עולמה של תורה.
כריכה קשה 200 ,עמ’.

הספר עוסק בסוגיות היסוד האמוניות
של מלחמות ישראל ,ובבירור מידותיו
של הלוחם הישראלי.
כריכה קשה 366 ,עמ’.

ספרי הרב אלי הורביץ

נבואת הנרות
הרב אלי הורביץ
מערכה אמונית לימי החנוכה.
מהרובד ההיסטורי הגלוי ועד
לרובד הפנימי .פרק נוסף על טעמי
המצוות והמנהגים בחנוכה.
כריכה קשה 199 ,עמ’.

התשובה שיבה אל
העצמיות
הרב משה בלייכר
ביאור מעמיק בעניין התשובה .תשובה
= שיבה אל הטבע העצמי של האדם.
כריכה רכה 30 ,עמ’.

ליל שימורים

אגרת הפורים הזאת

הרב אלי הורביץ

הרב אלי הורביץ

ביאור עניינו של חג הפסח,
מהות ההכנות והנקיונות
לקראת החג.
כריכה רכה 24 ,עמ’.

יום הדין
הרב אלי הורביץ
משמעותו ועניינו של
ראש השנה.
כריכה רכה 56 ,עמ’.

ביאור היחס שבין עם ישראל
לבין אומות העולם ,ובין עם
ישראל לעמלק ,מדוע שם שמים
אינו מוזכר במגילת אסתר ועוד.
כריכה רכה 80 ,עמ’.

שבת שבתון
הרב אלי הורביץ
משמעותו ועניינו של יום הכיפורים,
ועיון בסדר עבודת כהן גדול.
כריכה רכה 63 ,עמ’.

הרב מישאל רובין

הרב אלי אדלר

6

אהל ישרים

תפילת ישרים

קוראי שמו

הרב אלי אדלר

הרב אלי אדלר

התמודדות מעמיקה עם שאלות
מרכזיות בעולם התפילה.
כריכה קשה  390עמ’.

עיון אמוני ביסודות הזוגיות והקמת
המשפחה ,על יסוד שבע ברכות הנישואין.
כריכה קשה 328 ,עמ’.

הרב מישאל רובין
הלכות ומנהגים בענייני קריאת
שמות.
כריכה קשה 360 ,עמ’.

חסר
במלאי

בימי מרדכי
הרב אלי אדלר
אמונתם ומנהיגותם של מרדכי
ואסתר בתהליך שיבת ציון וקיומו
של עם ישראל.
כריכה קשה  368עמ’.

והגדת לבנך

חיי עולם נטע בתוכנו

הרב אלי אדלר

הרב מישאל רובין

ביאור אמוני רחב ,מעמיק ובהיר למהלך
סיפור יציאת מצרים .כולל הגדה של פסח
בנוסח אשכנזי ועדות המזרח.
כריכה קשה 494 ,עמ’.

הרבנית נעמה אתרוג | הרבנית דינה הורביץ

מבוא אמוני לתורה שבעל פה.
השתלשלות תורה שבע”פ ,סמכות
חכמים ,ועוד סוגיות יסוד חשובות.
כריכה קשה  552עמ’.

הרב איתן קופמן

חדש

את חובקת בן

המן הסלע הזה

הרבנית נעמה אתרוג

הרבנית דינה הורביץ

על אימהות ועל בית ,במקרא ובחז”ל.
כריכה קשה 264 ,עמ’.

פרקי חינוך מתוך אמונה .התמודדויות בגיל
ההתבגרות; ביאור עניינה של הצניעות;
הסתכלות על הילד מתוך עין טובה.
כריכה קשה 80 ,עמ’.

בין קדש לחול
הרב איתן קופמן
“יחסו של הרב קוק למדע,
לטכנולוגיה לחינוך ולחברה.
כריכה קשה 351 ,עמ’.

ספרים נוספים
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חדש

תורתך אהבתי

לבנות בית בישראל

נתיבות

הרב טוביה בלייכר

הרב טוביה בלייכר

הרב חן חלמיש

בין נושאי הספר :ערך הלימוד,
השפעתו על הלומד ,חשיבות העמל,
המידות הנדרשות ,תורה ותפילה,
לימוד וחיי המעשה ,ועוד.
כריכה קשה 208 ,עמ’

יסודות הקשר ואבני הדרך.
כריכה קשה  160עמ’.

בירורים וביאורים לספרו של רבנו
הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ”ל “אור
לנתיבתי” .חלק א’  -פסקאות א-לג.
כריכה קשה  496עמ’.

והמה בכתובים
רבנים שונים
אסופת מאמרים בתנ””ך מרבנים
שונים ,מתוך כנס לימוד תנ””ך,
שנערך בגבעת שמואל שנת תשע”ח.
כריכה קשה 240 ,עמ’.

שמחת הפורים

זרע אברהם אהבי א’

הרב אלישע וישליצקי זצ”ל

הרבנית נורית גאל דור

דברים שנאמרו ע”י הרב אלישע
וישליצקי זצ”ל לקראת קדושת
פורים שחלה בימים כואבים.
כריכה רכה 32 ,עמ’

עיון מעמיק בפרשת לך לך.
מפגש חי עם דמויותיהם
הענקיות של אברהם ושרה
כריכה קשה 332 ,עמ’

ר
ב מכר
לבני
נוער

בדרכך חייני
רבנים שונים
קובץ מאמרים בנושא
זהירות בדרכים .בניין
כוחות הנפש ליוצא לדרך.
כריכה קשה 284 ,עמ’.

הדרך אל החלום
דוד רובין
יומן ,מכתבים וסיפורים .פרקי חיים
המסוגלים לסייע ולתת ביטוי מוחשי
להתמודדויות וללבטים של בני הנעורים.
כריכה קשה 184 ,עמ’.

מגדל פורח באוויר
מוטי מאור
סיפור עלילתי ,סוחף ונוגע ,משלב מבט
עמוק ומרתק על סוגיות בתנ”ך .חבורת
שמיניסטים יוצאת למסע בעקבות חלומו
של האדם להגיע אל השמים ,מסע שמביא
אותם לגילויים חדשים על עצמם.
כריכה רכה 432 ,עמ’.

ספרי הרב חננאל אתרוג
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סטודיו דראור

בסוד קדושים

כנפי יונה

המסילה העולה בית אל

הרב חננאל אתרוג

הרב חננאל אתרוג

הרב חננאל אתרוג

עיון מעמיק בפרקי ספר
יונה .על בריחה ,תשובה
ועצמיות.
כריכה קשה 170 ,עמ’.

ביאור לאגדות החורבן ,מהי הסיבה
השורשית לחורבן ירושלים ,טור-
מלכא וביתר.
כריכה רכה 32 ,עמ’.

עיון בתשע אגדות חז”ל .סיפורי חז”ל
אלו ידועים לנו ,אך בחיבור זה נלמד
לעיין בהם ,לדייק בדבריהם ,ולגלות
שכבות עומק הכמוסות בהם.
כריכה קשה 384 ,עמ’.

הלימוד היומי

מעתה גם באפליקציה
חדש

לוח לימוד
יומי
לחייל
מחולק חינם
לחיילי צה” ל

שמים בארץ
שיעורי הרב אהוד ברזילי זצ”ל
מסילת ישרים ,הקדמה עד פרק י”ט.
הרמח”ל ,ענק תורת הסוד ,סלל את
המסילה בהתאמה מדויקת לנפש
הישראלית ...בספר זה נבניתה
הדרכה רבת שלבים הנותנת לנו
דרך וכלים לגלות בתוכנו את האור
ושאיפת הקודש שעיני הרמח”ל ראו
בנו( .מתוך ברכת הרב חננאל אתרוג
לספר).
כריכה קשה 432 ,עמ’.

לוח לימוד יומי
לבת השירות
הלאומי
מחולק חינם
לבנות השירות
הלאומי

אפל
יקציה
ח
ינמית

רוצה להפיץ את ספרי ‘מעמק חברון’? צור קשר 052-899-0321

