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קטלוג דיסקים

הרצאות ושעורים
למבוגרים
מפי הרב

עמנואל תהילה

להזמנות ולקבלת קטלוג 04-9846776

תוכן הענינים
א .חינוך ילדים
ב .הבית היהודי
ג .מחשבה והשקפה
ד .אקטואליה
ה .מידות
ו .מעגל השנה
ז .קבלה
ח .אמונה
ט .גלות וגאולה

א .חינוך ילדים
דיסק  12( 1הרצאות) פורמט MP3
 .1בנק האהבה
 .2בניית משמעת
 .3החינוך התת הכרתי ,המחשב?!
 .4מריבות ילדים
 .5הענשה חיובית
 .6שו"ת עידוד וקידום
 .7כבוד הילד
 .8חינוך לאמת יושר ומשמעת
 .9קנאה בין אחים
 .10חינוך לדרך ארץ
 .11אמא
 .12אמהות וחינוך

י .תורה ומצוות ולשון הקודש
יא .נושאים בפרשת השבוע
יב .נושאים בתנ"ך
יג .בנית דמוי עצמי חיובי
יד .ועדים בהשקפה
טו .הכח לצמוח
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ב .הבית היהודי (לנשואים ולקראת נישואין)

דיסק  7( 1הרצאות) פורמט MP3
 .1גבר ואשה "הנגודים המשלימים"
 .2תכונות הגבר ותכונות האשה
 .3תקשורת חיובית במשפחה א'
 .4תקשורת חיובית במשפחה ב'  -רגשות ומחמאות
 .5לדעת "להבין"
 .6מים מטהרים על מה ולמה?
 .7בן אדם לחברו  -צניעות (לנערות)
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ג .מחשבה והשקפה ( 4דיסקים)
דיסק  12( 1הרצאות) פורמט MP3
 .1החיים לא קייטנה  -חירות אמת
 .2התפילה  -עבודה שבלב
" .3צדיק ורע לו רשע וטוב לו"
 .4לדעת להודות ,לדעת לבקש
 .5חסד יהודי  -חסד ללא חרפה
 .6חסד יעקב ורשב"י מול "חסד לאומים חטאת"
 .7ייסורים! החיים קשים למה?
.8ייסורים ,החיים קשים מה עושים?
 .9כיצד נגאלים מסבל ויסורים?
 .10ניסים ונסיונות
 .11הדרך לרגיעה נפשית
 .12אנטישמיות  -למה שונאים אותנו?

דיסק  12( 2הרצאות) פורמט MP3
 .13שליטה אלוקית ובחירה חופשית
 .14התדמית העצמית  -גאווה יהודית
 .15גבורה יהודית
 .16דעת קהל והשפעת הסביבה
 .17מזל ,בחירה ,השגחה והשתדלות
 .18העלאת החומר אל עולם הנשמה
 .19שירת חיים  -שירה והודאה
 .20גבורה מול כח
.21מהו יושר?
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 .22מהי דעת? לשם מה יופי?
" .23מטרה אינה מקדשת אמצעים"
 .24פרנסה ,זיווגים וקריעת ים סוף

דיסק  12( 3הרצאות) פורמט MP3
" .25סוד השרדותו של העם היהודי
" .26הגזירה אמת והחריצות שקר"!
 .27רחל אמנו  -בנימין  -בן אוני ,יסורים והתעלות
 .28הגיון מול מסירות נפש
 .29אדם שמו ולשונו
 .30הקשר בין בריאות הגוף והנפש
 .31אלכסנדר מוקדון וארץ ישראל
 .32הנחיות בקורס מרצים
 .33החדש שמעל השמש
 .34עבודת ה'  -עבודת הלב
 .35המרחק בין כדור הארץ לעוה"ב!
 .36האדם המתמודד

דיסק  10( 4הרצאות) פורמט MP3
 .37חיים של ברכה
 .38להיות צפור דרור
 .39עולם התפילה (לנוער)
 .40המשקפת המתהפכת  -לראות חיובי
 .41חשבונות של מעלה
" .42הריני מאמין ..שהוא עשה עושה ויעשה כל המעשים"
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 .43מוסר אלוקי מול מוסר אנושי
 .44אנשי ה"מגיע לי"
 .45מידה כנגד מידה
 .46איכות מול כמות

ד .אקטואליה
דיסק  15( 1הרצאות) פורמט MP3
 .1על תקשורת וטלוויזיה
 .2רשעות השידור
 .3ארץ ישראל שלנו האומנם?
 .4ארץ ישראל בעקבות השואה
 .5העגל  -שורש החטא מאז ועד ימינו
 .6השואה א'
 .7השואה ב'
 .8על בחורי ישיבות וצבא
 .9ציונות
 .10הכר את ישמעאל א'
 .11הכר את ישמעאל ב'
 .12שה  -גמל  -חזיר  -ישראל ישמעאל עשיו
 .13חוק זכויות האזרח
 .14ישראל ואומות העולם
 .15קדושה  -צניעות (לזכר חללי הפיגוע בשכונת בית ישראל)

ה .מידות ( 3דיסקים)
דיסק  10( 1הרצאות) פורמט MP3
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" .1טוב עין הוא יבורך"  -צרעת גחזי ובניו
 .2איך דנים לכף זכות?
 .3שמחת חיים בימים קשים
 .4תיקון המידות  -פנס קסם
 .5איך מתגברים על כעס?
 .6שואה בכתה אחת (למחנכים ותלמידים)
 .7כיצד להפטר מקנאה ושנאה?
 .8עצרת תשעה באב  -אחדות
 .9תיקון המידות  -עליונות מדומה ואהבת הזולת
 .10מאור פניו של אדם

דיסק  10( 2הרצאות) פורמט MP3
 .11מה אתה צריך כדי להיות מאושר?
 .12להיות אמיתי  -עשרת לבושי האדם
 .13כוחה של נתינה (למדריכות)
 .14מה עושה את ההסטוריה?
 .15בדרך אל האושר
 .16שמחת אמת מול הוללות
 .17שמחה יהודית (לנוער)
 .18סוד השמחה בבית היהודי
 .19הכרת הטוב
 .20לא תעשוק רגשות רעך

דיסק  9( 3הרצאות) פורמט MP3
" .21המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו"
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 .22שנאת חינם! למה משיח לא בא?
 .23הלשון והחרב
" .24שלח לחמך על פני המים"
 .25כפיות טובה והודאה על האמת
 .26התכלית  -שלמות
 .27האדם המדבר  -סגנון דבור
 .28דמוי עצמי חיובי
 .29להיות בטוחה בעצמך

 .14חשוון  -גשם ומסירות נפש  -נח אליהו והעורבים
 .15חנוכה  -אור חכמת ישראל מול חכמת העמים
 .16אור חנוכה וחושך יוון
 .17פורים  -מי אתה עמלק?
 .18פורים ועמלק  -שמחת הדרך מול עצב הבית
 .19כיצד עורכים את ליל הסדר א'?
 .20כיצד עורכים את ליל הסדר ב'?
 .21בין המצרים  -חורבן ותקומה

ו .מעגל השנה ( 2דיסקים)
דיסק  10( 1הרצאות) פורמט MP3

ז .קבלה
דיסק  12( 1הרצאות) פורמט MP3

 .1שבת  -חמדת הימים
 .2שבת שלום!
 .3הארנק למען שבת קודש
 .4אב ,אלול  -תשרי "מי אלה" " -אלוקים"
 .5אלול  -שופרו של אלול  -התחדשות
 .6אלול " -ממך אליך אברח"
 .7אלול  -איך תשובה מוחקת חטא  -החיים כמראה
 .8אלול " -יש קונה עולמו בשעה אחת"
 .9סוד הקשת והתשובה

 .1גלגולי נשמות א'  -בעל פעור ר' עקיבא
 .2גלגולי נשמות ב'  -העולם שממנו יצא עולמינו
 .3ששת ימי הבריאה  -ששת אלפי העולם
 .4שלום ירושלים ותיבת נח
 .5אברהם אבינו ור' פנחס בן יאיר
 .6משה  -מסירות נפש של גואל
 .7קין ויתרו עפ"י הקבלה
 .8רות  -תיקון נשמת משיח
 .9שמשון כוחו שערותיו ודלילה
 .10שאול המלך והאמורא שמואל עפ"י הקבלה
 .11גלגולי אליהו הנביא עפ"י הקבלה
 .12רבי ואנטונינוס עפ"י הקבלה

 .10ראש השנה  -מלכויות (לנוער)

דיסק  10( 2הרצאות) פורמט MP3
 .11יום הכפורים השעיר לעזאזל
 .12תשובה ,יו"כ  -י"ג מידות
 .13שמחת סוכות  -חומר וצורה  -קהלת
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ח .אמונה
דיסק  9( 1הרצאות) פורמט MP3
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 .1אל כשל  -הוכחות לתורה משמים א'
 .2אל כשל  -הוכחות לתורה משמים ב'
 .3אל כשל  -הוכחות לתורה משמים ג'
 .4אמונה ובטחון
 .5בטחון וקווי אל ה' (בעקבות מלחמת המפרץ)
 .6אהבת ה'
" .7שמיעה וראיה" האוזן והעין
 .8אמונה (לנוער לא חרדי)
.9אמת ואמונה  -מהו שורש הרע בעולמינו?

ט .גלות וגאולה
דיסק  9( 1הרצאות) פורמט MP3
 .1איכות חיים  -מח ולב  -מי אתה משיח?
 .2ביהמ"ק השני  -הגאולה הזמנית
 .3אורו של משיח
 .4הטובה העתידה באחרית הימים
 .5גלות וגאולה מגלות ישמעאל
 .6תהליכי הגאולה
" .7הלו"ז" מהו? לקראת הגאולה הקרובה
 .8החושך שלפני האור
 .9שתיקת הגאולה של רחל אמנו

י .תורה ומצוות ולשון הקודש ( 2דיסקים)
דיסק  13( 1הרצאות) פורמט MP3
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 .1זכות זיכוי הרבים
 .2נס וטבע  -תנ"ך מול חז"ל
 .3תורה שבע"פ עוצמה ניסית
 .4דעת התורה  -אמונת חכמים
 .5מתיקות עמל התורה(לבני תורה)
 .6טוב אחרית דבר מראשיתו (לבני תורה)
 .7מי יקום בתחיית המתים?
 .8תורה וקיומה  -הריקוד סביב הסטנדר
 .9ללמוד כיצד לזכור
 .10חשיבות לימוד המשנה
 .11אדם  -אדמה  -ואדמה לעליון
" .12תורתך שעשועי"
 .13לשון הקודש  -אותיות  ,נקודות טעמים ותגים

דיסק  13( 2הרצאות) פורמט MP3
 .14מנצפ"ך " -אבן ישראל" .אב  -בן
 .15ערך הזמן (לנוער)
 .16לשון הקודש השורש "אח"  -ד' אחד  -אלוהים אחרים
" .17צפרדעים" "גולגלות" ו"עיניים גדולות" -
משמעות אגדות חז"ל
 .18קדושת בית הכנסת
 .19כוחה של מצווה אחת לחיי העוה"ב
 .20אבק גזל  -אמת ושקר
 .21כשרות  -גסטרונומיה ודור ההמשך
 .22מצוות מזוזה
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 .23גזל  -זהירות בממון הזולת
 .24מידת הסדר ו"ברכת אשר יצר"
 .25כבוד אב ואם
 .26הזכות לברך

יא .נושאים בפרשת השבוע ( 2דיסקים)
דיסק  12( 1הרצאות) פורמט MP3
 .1פרשת נח  -דורות אנוש ,המבול ההפלגה ואברהם
 .2פרשת לך לך  -המאבק השורשי בין ישראל לי�ש
מעאל
 .3אברהם  -היציאה מ"אור כשדים" אל ה"אור"
 .4פרשת וירא  -יחסנו עם ארצות ערב
 .5פרשת וירא  -מה קרה בסדום?
 .6פרשת חיי שרה " -בקע" "צמידים" והמספר 400
 .7פרשת תולדות  -האמנם "גנב" יעקב את הברכות?
 החזקת תורה .8פרשת וישב  -יוסף  -סביבון הגורל
 .9פרשת וישב  -תורת שם ועבר
 .10פרשת מקץ  -האמת המנצחת יוסף ואחיו
 .11פרשת מקץ  -יוסף יראת אלוקים והצלחה
 .12פרשת ויגש  -יוסף ואחיו מידה כנגד מידה

דיסק  12( 1הרצאות) פורמט MP3
 .13פרשת ויגש  -יוסף ואחיו אחדות
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 .14פרשת שמות  -פרדוקסים בגלות וגאולת מצרים
 .15פרשת שמות  -שובבי"ם תיקון מידת היסוד
 .16פרשת שמות  -סיני אש עולם
 .17פרשת בא  -בין משה לפרעה
 .18פרשת כי תשא  -שקלים מספרים וחרות
 .19פרשת שמיני  -נדב ואביהוא
 .20פרשת בחוקותי  -התוכחות
 .21פרשת בהר  -מצוות יובל השלום העולמי
 .22פרשת שלח  -בלק  -פנחס והמתלוננים
 .23פרשת קרח  -ראובן דתן ואבירם  -מידת הויתור
 .24פרשת קרח  -להתלונן מול לדעת להודות

יב .נושאים בתנ"ך
דיסק  10( 1הרצאות) פורמט MP3
 .1מעשה אבות סימן לבנים ,אקטואליה לאור העבר
 .2יוסף  -אסתר סימטריה והקבלה
 .3מעגלים בתנ"ך
 .4נחשבה נ"ך  -מפת א"י סימטריה והקבלה
 .5רות  -מגילת החסד
 .6מגילת רות  -פקחות ותמימות
 .7מלכים ב'  -אלישע  -נס פך השמן וחינוך הילדים
 .8מגילת אסתר  -תכנון השגחה פרטית
 .9בין לבין לבית שבעים שנות גלות
 .10יוסף וקליפת מצרים

יג .בנית דימוי עצמי חיובי
דיסק  18( 1הרצאות) פורמט MP3
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 1-8בנית דמוי עצמי חיובי
 .9לחיות נכון את ההווה
 .10בנית העולם הבא א'
 .11בנית העולם הבא ב'
 .12השגחה פרטית
 .13מצוות  -למה?
 .14משי"ח  -תקון חטא "נחש"  -גמט'  358א'
 .15משי"ח  -תקון חטא "נחש"  -גמט'  385ב'
 .16תשעה באב א'
 .17תשעה באב ב'

יד .ועדים בהשקפה
דיסק  14( 1הרצאות) פורמט MP3
 .1דמיון ומציאות 1
 .2אנטישמיות  -למה שונאים אותנו?
 .3תורת ישראל ותרבות יון  -חנוכה
 .4מי יתנך כאח לי  -קנאה
 .5מגילת רות 2
 .6מגילת רות 2
 .7פר' שלח  -הסתכלות נכונה על א"י
 .8פר' קורח  -מדוע שבט לוי לא קבל נחלה בא"י
 .9לדון לכף זכות
 .10הכרת הערך העצמי
 .11ההשפעה על תת ההכרה
 .12שמירת הלשון
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 .13דמיון ומציאות 2
 .14תשעה באב  -האני האמיתי

טו .הכח לצמוח ( 2דיסקים)
כלים לבניה והעצמה אישית (למבוגרים ונוער)

דיסק  16( 1הרצאות) פורמט MP3
 .1לאהוב את עצמנו
" .2אל תאמר נער אנוכי"
" .3אני כאן"
 .4דע את מעלותיך
 .5המשקפת המתהפכת
 .6ראיה חיובית
 .7הצעדים הקטנים
 .8עשרת עוותי חשיבה א'
 .9עשרת עוותי חשיבה ב'
 .10שליטה על מחשבות א'
 .11שליטה על מחשבות ב'
 .12ערך עצמי
 .13תודה ובקשה
 .14המדיה הדיגיטלית
" .15מי יתנך" מסירות נפש
 .16אמנות הדיבור

דיסק  16( 2הרצאות) פורמט MP3
 .17פנס קסם
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 .18המשקפת הרוחנית
 .19מטרות א'
 .20מטרות ב'  -יעוד
 .21מטרות ג'  -החלטות ומקוד
 .22מטרות ד'  -להיות אדם חכן וטוב
 .23מטרת המטרות
 .24בחורי ישיבות וצבא א'
 .25בחורי ישיבות וצבא ב'
 .26בחורי ישיבות וצבא ג'
 .27טעם בלימוד א'
 .28טעם בלימוד ב'
 .29טעם בלימוד ג'
 .30התמודדות עם כעסים א'
 .31התמודדות עם כעסים ב'
 .32חשיבה חיובית

מחירון:
מחיר דיסק  20 - MP3ש"ח
מחיר דיסק  MP3למבוגרים על דיסק און קי  15 -ש"ח
מחיר דיסק און קי – ₪ 20
דמי משלוח לכל הזמנה – ₪ 10
ברשותינו  24דיסקים למבוגרים
הכוללים  283הרצאות
מבצע!
כל הדיסקים למבוגרים על דיסק און קי ב  360ש"ח
( 15ש"ח לדיסק)
הדיסק און קי מתנה!
רשימת הדיסקים לילדים בקטלוג נפרד

להזמנת הרצאות 054-8447500
מכבדים את כל כרטיסי האשראי  -אפשרות לתשלומים
להזמנות :יד תמר ת.ד .רכסים 1026
טלפקס04-9846776 :
tehila_ emanuel@neto.net.il

פסיפס 052-7160439
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