
 2017 דצמבר –פריטים חדשים 
 

 ספרים אלקטרונים ועבודות לתואר שני ולתואר שלישי במאגר התיזות האלקטרוניות
 מופיעים עם  הערה ]משאב אלקטרוני[ :

 כולל פריטים מאוספים  מיוחדים משנים קודמות שנוספו לספריה למוסיקה

 

 

 

 
, 17-ילות החקיקה הציונית בכנסת המדד החקיקה הציונית ]משאב אלקטרוני[ : דו"ח סיכום פע

( / ]מחקר: אלישבע הכט ; עריכה: עדי 2009פברואר )שבט תשס"ט  -( 2006ניסן תשס"ו )אפריל 
 ( 002357880ארבל[. ירושלים : המכון לאסטרטגיה ציונית, ]תשס"ט[. )

 (2006-2009:  17ישראל. הכנסת )

 .ישראל -- חקיקה

 

 
-2015שוק הנגזרים בבורסה לניירות ערך בת"א במהלך השנים  . התייעלות-1987בוהארון, יעקב, 

התיעלות שוק הנגזרים בבורסה לנירות ערך בת"א ] .]משאב אלקטרוני[ / יעקב בוהארון 2006
. 2017]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  2015-2006במהלך השנים 

(002457574 ) 

 .המחלקה לכלכלה --ת לתאר שני עבודו --אילן -אוניברסיטת בר

 .הבורסה לנירות ערך בתל אביב

 .נירות ערך נגזרים

 

 
אופלטקה, יזהר מחבר. יסודות מינהל החינוך ]משאב אלקטרוני[ : מנהיגות וניהול בארגון 

יסודות מנהל החנוך ]משאב אלקטרוני[[. מהדורה ג' מעודכנת. חיפה : ] .החינוכי / יזהר אופלטקה
 ( 002457600) .2015פרדס, תשע"ה 

 .בתי ספר, נהול וארגון

 .קבלת החלטות --בתי ספר, נהול וארגון 

 .מנהיגות חנוכית

 .מנהלי בתי ספר

 .בתי ספר, אוירה

 .שנוי חנוכי

 

 
מחבר. השפעת האר"י על הקדיש במנהג הספרדי ]משאב אלקטרוני[ / מאת:  -1980חבשוש, שרה, 

 ( 002457601. )2017תשע"ז  ,לןשרה חבשוש. רמת גן : אוניברסיטת בר אי

 (לוריא, יצחק, )אר"י

 .המחלקה לתלמוד --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר

 -- (קדיש )תפלה

 .1500-1660 -- קבלה

 

 
מאחורי הקלעים ]משאב אלקטרוני[ : סיפורה האחר של הדיפלומטיה הישראלית / עורך: עפר 

 ( 002457606. )2016מזר. חיפה : פרדס, תשע"ו 

 (עובדים וממנים )מ בקובוץ --ישראל. משרד החוץ 

 .ישראל -- דיפלומטים

 .שרותים דיפלומטיים וקונסולריים ישראליים

 

 



מחבר. צדק מעברי ואלימות מינית במלחמה ]משאב אלקטרוני[ : מלחמת  -1985פיקלי, הלה, 
 ( 002457608. )2017, תשע"ז אוניברסיטת בר אילן : בוסניה כמקרה בוחן / הילה פיקאלי. רמת גן

 .המחלקה למדעי המדינה --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .בוסניה והרצגובינה --צדק מעברי 

 .בוסניה והרצגובינה -- 1991-1995מלחמת יוגוסלויה, 

 .בוסניה והרצגובינה -- אנס )תקיפה מינית( כאמצעי לחימה

 .בוסניה והרצגובינה --צדק מאחה 

 

 
מחבר. סיפורי חיים של מנהלות ערביות בישראל ]משאב אלקטרוני[ : מבט  -1943שפירא, תמר, 

חברתי, תרבותי, פוליטי ומקצועי / תמר שפירא וח'אלד עראר. ]ספורי חיים של מנהלות ערביות 
 ( 002457612. )2015פרדס, תשע"ה  : בישראל ]משאב אלקטרוני[[. חיפה

 .לישרא --נשים מנהלות בתי ספר 

 .ישראל --נשים ערביות פלשתינאיות 

 .ישראל --מנהיגות חנוכית 

 .ישראל -- מנהיגות אצל נשים

 .ישראל --חנוך  --ערבים פלשתינאים 

 .ישראל -- בתי ספר, נהול וארגון

 

 

אור ; -משאב אלקטרוני[ / כתבה: ענת רימון]אור, ענת מחבר. מבנה הנפש בין ניטשה לפרויד -רמון
. 2015תשע"ו -2009שירלי שיינמן. חיפה : פרדס, תשס"ט  :נית פלג ; עריכה לשוניתייעוץ מדעי: רו

(002457614 ) 

 .בקרת ופרשנות --ניצשה, פרידריך 

 .נפש

 .פסיכולוגיה ופילוסופיה

 .פסיכואנליזה ופילוסופיה

 .פילוסופיה של הנפש

 .בקרת ופרשנות --פרויד, זיגמונד 

 .בקרת ופרשנות --סוקרטס 

 

 

משאב אלקטרוני[ : דעיכה או התחדשות? / אורי יזהר. ]רי מחבר. עתיד השמאל בישראל יזהר, או
 ( 002457615) .2014חיפה : פרדס, תשע"ד 

 .ישראל --ימין ושמאל )מדע המדינה( 

 .פוליטיקה וממשל --ישראל 

 

 

ל מחלומות חירות וצדק ללאומנות: סיפורה ש : [סואן, דן מחבר. שמאל, ימין ]משאב אלקטרוני
 ( 002457616. )2015תשע"ה  ,החברה הישראלית / דן סואן. חיפה : פרדס

 (חרות )מפלגה

 .ישראל -- (ימין ושמאל )מדע המדינה

 .ישראל --שיוך מפלגתי 

 .ישראל --מפלגות 

 .מצב חברתי --ישראל 

 .תנועת העבודה

 .פוליטיקה וממשל --ישראל 

 

 



כנות ורטוריקה בעיר ומלואה לש"י עגנון /  : [יכצמן, רומן מחבר. "נבואה קטנה" ]משאב אלקטרונ
 ( 002457617. )2013תשע"ג ]תשע"ד[,  ,רומן כצמן. ]רמת גן[ : אוניברסיטת בר אילן

 עגנון, שמואל יוסף.. עיר ומלואה

 .פילוסופיה --רטוריקה 

 .כנות בספרות

 .כנות וספרות

 

 

בי גישות הוראה ואסטרטגיות מחבר. שינוי בתפיסות של סטודנטיות לג -1971יהודית,  ,פריש
משאב אלקטרוני[ : הוראת מסירה, הוראה קונסטרוקטיביסטית ושיתופית המשלבת ]למידה 

מיומנויות תקשוב / יהודית פריש. ]שנוי בתפיסות של סטודנטיות לגבי גישות הוראה ואסטרטגיות 
 ( 002457629. )2017למידה ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

 .בית הספר לחנוך --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .עמדות -- פרחי הוראה

 .עמדות --נשים סטודנטיות לאנגלית 

 .עמדות -- נשים סטודנטיות למתמטיקה

 .עמדות --נשים סטודנטיות לתנ"ך 

 .עמדות -- נשים סטודנטיות לתורה שבעל פה

 .שיטות הוראה

 .אסטרטגיות למידה

 .דעת קהל --וראה פרונטלית ה

 .דעת קהל --קונסטרוקטיביזם )חנוך( 

 .דעת קהל --עבודה קבוצתית בחנוך 

 .טלקומוניקציה

 .טכנולוגיה חנוכית

 .הוראה בסיוע מחשבים

 

 

לבחינת מודל של קהילה מקצועית לומדת של  (מחבר. מחקר אורך )שש שנים -1969רוסו, לילי, 
שראל ]משאב אלקטרוני[ : מאפיינים, התפתחות ופיתוח מודל מפקחים במחוז במשרד החינוך בי

להטמעת רפורמה / מאת: לילי רוסו. ]מחקר ארך )שש שנים( לבחינת מודל של קהלה מקצועית 
לומדת של מפקחים במחוז במשרד החנוך בישראל ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר 

 ( 002457637. )2016אילן, תשע"ז 

 .בית הספר לחנוך --עבודות לתאר שלישי  --אילן -בר אוניברסיטת

 .קהלות למידה מקצועיות
 עמדות --ישראל  --מפקחים 

 .מחקרים לארך זמן --ישראל  --פקוח על בתי ספר 

 .מחקרים לארך זמן --ישראל  --פקוח ממשלתי על הוראה 

 .מחקרים לארך זמן --ישראל  --שנוי חנוכי 

 

 
 

  



מחבר. האם ספר אלקטרוני יכול לתמוך בתיווך הורים במיצב נמוך  -1968שניאור, דפנה, 
משאב אלקטרוני[ / מאת דפנה שניאור. ]האם ספר ] ?ולהעשיר את אוצר המילים של הילד

אלקטרוני יכל לתמך בתווך הורים במצב נמוך ולהעשיר את אוצר המלים של הילד? ]משאב 
 ( 002457639. )2017ז אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"

 .בית הספר לחנוך --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר

 .ספרים אלקטרוניים

 .מלונים אלקטרוניים

 .מלונים לילדים --עברית 

 .למידה מתוכת

 .תווך עמית

 .אוצר מלים

 .ספרים וקריאה --ילדים 

 .לשון --ילדים בגיל הגן 

 .שביםהוראה בסיוע מח --קריאה )גיל הגן( 

 .עזרים ואמצעים --קריאה 

 .הבטים פסיכולוגיים --מעמדות חברתיים 

 

 

מחבר. הקשר בין למידה ארגונית אופקית לבין למידה אנכית בקרב מורים  -1983קאופמן, ז'ניה, 
מחנכים ומורים מקצועיים ]משאב אלקטרוני[ / ז'ניה קאופמן. ]הקשר בין למידה ארגונית אפקית 

 : בקרב מורים מחנכים ומורים מקצועיים ]משאב אלקטרוני[[. רמת גןלבין למידה אנכית 

 ( 002457641. )2017אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

 .בית הספר לחנוך --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .מחנכים

 .מורי חטיבות בינים

 .מורי בתי ספר תיכוניים

 .מורים, תחלופה

 .צותי הוראה

 .רגוןבתי ספר, נהול וא

 .נהול ידע

 .למידה ארגונית

 .התנהגות ארגונית

 

 

ינון מחבר. מקלטי מצוקים ומערכות מסתור בגליל בתקופה הרומית הקדומה ]משאב  ,שבטיאל
הקיבוץ המאוחד,  : Tel Aviv ..ינון שבטיאל ; עורך: צביקה גל. מהדורה ראשונה / [אלקטרוני

 ( 002457661) .2014תשע"ה 

 .גליל --ראל יש --מקומות מסתור 

 .גליל -- ישראל --מערות 

 .גליל --ישראל  --חפירות )ארכיאולוגיה( 

 .היסטוריה -- גליל --ישראל  --התישבות 

 .135-ס"לפנה 168 --היסטוריה ישראלית 

 .135-לפנה"ס 586 --היסטוריה  --ישראל 

 .היסטוריה --גליל 

 

 
 

  



ב אלקטרוני[ : היסטוריה וארכיטקטורה / יצירת דקר האימפריאלית ]משא .ביגון, ליאורה מחבר
 ( 002457664. )2014רמת גן[ : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ד, ] .ליאורה ביגון

 .דקר --סנגל  --ארכיטקטורה 

 .19-המאה ה --היסטוריה  --דקר  --סנגל  --ארכיטקטורה 

 .20-המאה ה --היסטוריה  --דקר  --סנגל  --ארכיטקטורה קולוניאלית 

 .היסטוריה --דקר  --סנגל  --הבטים פוליטיים  --טורה ארכיטק

 .היסטוריה -- דקר --סנגל  --תכנון עירוני 

 

 

מתלישות בגולה לתלישות ילידית בספרות  : [שיט, הדי מחבר. לפניך דרכיים ]משאב אלקטרוני
יטת העברית במאה העשרים / הדי שייט. ]לפניך דרכים ]משאב אלקטרוני[[. ]רמת גן[ : אוניברס

 ( 002457665. )2015בר אילן, תשע"ה, 

 .תלישות בספרות

 .צברים )ילידי ישראל( בספרות

 .היסטוריה ובקרת -- עברית, ספרות מודרנית

 

 
]משאב אלקטרוני[ : הרהור פמיניסטי בעקבות תכנית  1985יששכר, חדוה מחבר. צומת יולי 

אלקטרוני[[. חיפה : פרדס, תשע"ו ]משאב  1985החירום לייצוב המשק / חדוה ישכר. ]צמת יולי 
2016( .002457667 ) 

 .בקרת פמיניסטית --ישראל  -- קפיטליזם

 .ישראל --פמיניזם 

 .ישראל -- תעסוקה --נשים 

 .מצב כלכלי --ישראל  --נשים 

 .1967-1993 -- מצב כלכלי --ישראל 

 

 
ועתיקות / עליזה  שנהר, עליזה מחבר. קוראת במקור ]משאב אלקטרוני[ : על אגדות חדשות

 ( 002457669. )2016פרדס, תשע"ו  : אלרעי ; עורכת : עלית קרפ. חיפה-שנהר

 (רבקה )אישיות תנכית

 .היסטוריה ובקרת --מדרש 
 אליעזר בן הורקנוס, תנא

 .בקרת ופרשנות --עגנון, שמואל יוסף 

 נתן.. ימים ולילות ,אגמון

 

 

גן(. -: רמת 2009:,  08שראל. הכנס השנתי )העמתה למורשת מלחמת העולם הראשונה בארץ י .
של העמותה  8-משאב אלקטרוני[ : הכנס השנתי ה]הלחימה במבואות יפו וצליחת הירקון 

כ"ב בחשוון תש"ע / עורך: -כ"א 2009בנובמבר  9-8 , למורשת מלחמת העולם הראשונה בישראל
ישראל[ : העמותה למורשת יועץ אקדמי: אבי ששון. ] ; עזרא פימנטל ; עורך שותף: אבי נבון

 ( 002457678) .2010 [מלחמת העולם הראשונה בא"י, ]תשע"א

 .כנוסים -- ישראל --קרבות  -- 1914-1918מלחמת העולם, 

 .כנוסים -- 1882-1917 --היסטוריה  --ישראל 

 .1914-1918 ,מלחמת העולם

 .כנוסים --היסטוריה  --ירקון, נחל )אזור( 

 .נוסיםכ -- (יפו )תל אביב

 .כנוסים --היסטוריה  --יפו )תל אביב( 

Jaffa (Tel Aviv) -- History -- 20th century. 

Jerusalem -- History -- 20th century. 

World War, 1914-1918 -- Campaigns -- Israel -- Congresses..  העמתה למורשת מלחמת



הלחימה במבואות ירושלים  .(לטרון : 2010:,  09העולם הראשונה בארץ ישראל. הכנס השנתי )
העמותה  -]משאב אלקטרוני[ : מלחמת העולם הראשונה בארץ ישראל : הכנס השנתי התשיעי 

, יד 2010באוקטובר  18-19י"א בחשון תשע"א -למורשת מלחמת העולם הראשונה בישראל : י
בי נבון ; אנגלית: דבי ערן תירוש, א :לטרון / עורכים: עזרא פימנטל ואבי ששון ; מערכת -לשריון 

 ( 002457683. )2011מנור. ירושלים : אריאל, 

 .יהודה, הרים --ישראל  --קרבות  -- 1914-1918מלחמת העולם, 

 .(ירושלים )אזור --ישראל  --קרבות  -- 1914-1918 ,מלחמת העולם

 .1799-1917 -- היסטוריה --ישראל 

 .20-המאה ה --היסטוריה  --ירושלים )אזור( 

 .20-המאה ה --היסטוריה  --ירושלים 

World War, 1914-1918 -- Campaigns -- Israel -- Congresses. 

Jerusalem -- History -- 20th century. 

Israel -- History, Military -- 20th century. 

 

 

ו של ר' משאב אלקטרוני[ : קורות שכונת בית ישראל וסביבתה בכתבי]יומנו של מוכתר בירושלים 
( / בעריכת פינחס אלפרט, דותן גורן. ]יומנו של 1952-1938-תשי"ב-תרצ"ח)משה יקותיאל אלפרט 

. 2013משאב אלקטרוני[[. ]רמת גן[ : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ד, ]מכתר בירושלים 
(002457685 ) 

 יומנים --אלפרט, משה יקותיאל 

 .ירושלים -- ישראל --קרבות  --מלחמת הקוממיות 

 (בית ישראל )ירושלים : שכונה

 .1917-1948 -- היסטוריה --ירושלים 

 

 
אידלין, נתן מחבר. רבדים ומורשת ]משאב אלקטרוני[ : שורשים בפלשת / נתן אידלין ; ערך: אלי 

 ( 002457714) .2007שילר. ירושלים : אריאל, 

 .(עקרון )עיר עתיקה --ישראל  --חפירות )ארכיאולוגיה( 

 (עתיקהעיר )עקרון 

 .עתיקות --גדרה )אזור( 

 (קבוץ)רבדים 

 

 

חידושי הטכנולוגיה במערכה בנגב  : [מלחמת העולם הראשונה בארץ ישראל ]משאב אלקטרוני
ערכו: עזרא פימנטל ואלי שילר.  / 2004באוקטובר  28-29בוקר, -ובסיני : כנס מדרשת שדה

 ( 002457716. )2005ירושלים : אריאל, 

 .נגב --ישראל  -- 1914-1918מלחמת העולם, 

 .סיני -- מצרים -- 1914-1918מלחמת העולם, 

 .חדושים טכנולוגיים --מלחמה 

 

 

 100: אלון(.  2013:,  12העמתה למורשת מלחמת העולם הראשונה בארץ ישראל. הכנס השנתי ) .
נטל, / עורכים: עזרא פימ 1914-2014שנה לפרוץ מלחמת העולם הראשונה ]משאב אלקטרוני[ : 

 : שנה לפרץ מלחמת העולם הראשונה ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים 100יוסי צ'רני וערן תירוש. ]

 ( 002457719. )2014אריאל ; העמותה למורשת מלחמת העולם הראשונה בארץ ישראל, תשע"ד 

 .שפירא, אברהם בן יצחק צבי

 .כנוסים -- ישראל --קרבות  -- 1914-1918מלחמת העולם, 

 .כנוסים --ישראל  -- 1914-1918ולם, מלחמת הע

 .כנוסים --פתח תקוה  --ישראל  -- 1914-1918 ,מלחמת העולם

ישראל. משרד מבקר המדינה. דוח ביקורת לפי חוק מימון מפלגות,  ..היסטוריה -- פתח תקוה



; דוח ביקורת על ההיערכות לבחירות לכנסת השבע עשרה וניהולן ]משאב  1973-התשל"ג
משאב אלקטרוני[[. ] 1973[ / מבקר המדינה. ]דוח בקרת לפי חק ממון מפלגות, התשל"ג אלקטרוני

 ( 002457725. )2007ירושלים : מבקר המדינה, תשס"ז 
 1973ישראל.. חק ממון מפלגות, תשל"ג 

 .ישראל --בקרת המדינה 

 .בקרת --ישראל  --ממון מערכות בחירות 

 .ישראל --ממון  --מפלגות 

 .2006 ,בחירות -- ישראל. הכנסת

 

 

ישראל. משרד מבקר המדינה. דוח ביקורת על המועצה לביטחון לאומי ]משאב אלקטרוני[ /  .
משאב אלקטרוני[[. ירושלים : מבקר ]מבקר המדינה. ]דו"ח בקרת על המועצה לבטחון לאמי 

 ( 002457727. )2006המדינה, תשס"ז 

 .בקרת --ישראל. משרד ראש הממשלה. המועצה לבטחון לאמי 

 .ישראל --בקרת המדינה 

 .בקרת --ישראל  --בטחון לאמי 

 

 

ישראל. משרד מבקר המדינה. דוח ביקורת על הסיוע לניצולי שואה ]משאב אלקטרוני[ / מבקר  .
המדינה. ]דו"ח בקרת על הסיוע לנצולי שואה ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : מבקר המדינה, 

 ( 002457728. )2007תשס"ז 
 בקרת --לאתור ולהשבת נכסים של נספי השואה החברה 

 .מצב כלכלי -- ישראל --נצולי שואה 

 .בקרת --ישראל  --מדיניות ממשלתית  --נצולי שואה 

 .ישראל -- בקרת המדינה

 

 

ישראל. משרד מבקר המדינה. דוח ביקורת על הרשות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל ]משאב  .
דו"ח בקרת על הרשות לעסקים קטנים ] .ים / מבקר המדינהאלקטרוני[ : מינויים פוליטי

 ( 002457729. )2006מבקר המדינה, תשס"ו  : ובינוניים בישראל ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים

 .בקרת -- הרשות לעסקים קטנים ובינונים בישראל

 .ישראל --בקרת המדינה 

 .ישראל --מנויים פוליטיים 

 .ישראל --ת מדיניות ממשלתי -- עסקים זעירים

 

 

דוח ביקורת על ניגוד עניינים בפעולות שר התמ"ת ]משאב  .ישראל. משרד מבקר המדינה .
תעשיות סיליקט בע"מ" / מבקר המדינה. ]דו"ח בקרת על נגוד ענינים  .אלקטרוני[ : חברת "ת. ס

. 2007משאב אלקטרוני[[. ירושלים : משרד מבקר המדינה, תשס"ז ]בפעלות שר התמ"ת 
(002457731 ) 

 .אולמרט, אהוד

 .בקרת --ישראל. משרד המסחר והתעשיה 

 .ישראל -- בקרת המדינה

 .ישראל --תמריצים בתעשיה 

 .ישראל --נגוד ענינים 
 בקרת --חברת ת.ס. תעשיות סיליקט 

 

 

  



ישראל. משרד מבקר המדינה. דוח על הביקורת בבזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ  .
מבקר המדינה. ]דוח על הבקרת בבזק, החברה הישראלית לתקשרת בע"מ ]משאב אלקטרוני[ / 

 ( 002457732. )1996תשנ"ו  ,]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : מבקר המדינה

 .בקרת --בזק )חברה( 

 .ישראל -- בקרת המדינה

 .בקרת --ישראל  --תאגידים 

 

 
יעקב כרמל. ]הגולן בימי בית  כרמל, יעקב. הגולן בימי בית שני ומרד החורבן ]משאב אלקטרוני[ /

 ( 002457733גן : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשס"ח. )-שני ומרד החרבן ]משאב אלקטרוני[[. רמת

 .המחלקה ללמודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .70-לפנה"ס 586 --היסטוריה ישראלית 

 .גולן --ישראל  -- (חפירות )ארכיאולוגיה

 .היסטוריה --גולן 

 

 

ישראל. משרד מבקר המדינה. היבטים אחדים של תכנית מהל"ב )"תכנית ויסקונסין"( ]משאב  .
אלקטרוני[ / מבקר המדינה. ]הבטים אחדים של תכנית מהל"ב )תכנית ויסקונסין( ]משאב 

 ( 002457736. )2007מבקר המדינה, תשס"ז  :אלקטרוני[[. ירושלים 

 -- .טחת הכנסה לתעסוקה בטוחהתכנית מהב

 .ישראל --בקרת המדינה 

 .בקרת --ישראל  --הסבה מקצועית 

 .בקרת --ישראל  --שרותים  -- מבטלים

 .בקרת --ישראל  --שקום  --מבטלים 

 .בקרת --ישראל  -- שקום מקצועי

 .ישראל --סוכניות תעסוקה 

 

 

מלחמת לבנון השנייה ]משאב היערכות העורף ותפקודו ב .משרד מבקר המדינה .ישראל .
מבקר המדינה. ]הערכות הערף ותפקודו במלחמת לבנון השניה ]משאב אלקטרוני[[.  / [אלקטרוני

 ( 002457737. )2007מבקר המדינה, תשס"ז  : ירושלים

 .ישראל --מלחמת לבנון השניה 

 .ישראל --בקרת המדינה 

 .בקרת --ישראל  --הגנה אזרחית 

 .בקרת --ישראל  -- חרוםשרותים צבוריים לשעת 

 .ישראל --אזרחים במלחמה 

 

 

תקציר ]משאב  -משרד מבקר המדינה. היערכות העורף ותפקודו במלחמת לבנון השנייה  .ישראל .
תקציר ]משאב  -אלקטרוני[ / מבקר המדינה. ]הערכות הערף ותפקודו במלחמת לבנון השניה 

 ( 002457738. )2007אלקטרוני[[. ירושלים : מבקר המדינה, תשס"ז 

 .ישראל --מלחמת לבנון השניה 

 .ישראל --בקרת המדינה 

 .בקרת --ישראל  --הגנה אזרחית 

 .בקרת --ישראל  --שרותים צבוריים לשעת חרום 

 .ישראל -- אזרחים במלחמה

 

 

 

 



הגנה על חושפי מעשי שחיתות ]משאב אלקטרוני[ /  -ישראל. משרד מבקר המדינה. חוות דעת  .
הגנה על חושפי מעשי שחיתות ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : מבקר  -ינה. ]חות דעת מבקר המד

 ( 002457739. )2007המדינה, תשס"ח 

 .ישראל --חשיפה והתרעה על אי סדרים 

 .ישראל -- בקרת המדינה

 

 

ישראל. משרד מבקר המדינה. המטה לבקרת על הבחירות לכנסת השבע עשרה. חוק המפלגות,  .
-; חוק המפלגות )בחירות מקדימות לכנסת השבע עשרה( )הוראת שעה(, התשס"ו 1992-התשנ"ב

; דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות )פריימריז(  2005
לכנסת השבע עשרה ]משאב אלקטרוני[ / מבקר המדינה, המטה לביקורת על הבחירות לכנסת 

; חק המפלגות )בחירות מקדימות לכנסת השבע 1992-השבע עשרה. ]חק המפלגות, התשנ"ב
; דוח על תוצאות בקרת החשבונות של המתמודדים  2005-עשרה( )הוראת שעה(, התשס"ו

משאב אלקטרוני[[. ירושלים : מבקר ]בבחירות המקדימות )פרימריז( לכנסת השבע עשרה 
 ( 002457741. )2006המדינה, המטה לביקורת על הבחירות לכנסת השבע עשרה, תשס"ז 

 .2006בחירות,  --ישראל. הכנסת 

 .ישראל --בקרת המדינה 

 .ישראל --בחירות מקדימות 

 .בקרת -- ישראל --ממון מערכות בחירות 

 .ישראל --מעמדים פוליטיים )מ בקובוץ( 

 

 

עיון ביחס שבין פרושי רש"י ורשב"ם לתורה ]משאב  -אהרן בן מנחם. הפירושים החופפים  ,כרמל
עיון ביחס שבין פרושי רש"י ורשב"ם לתורה  -[ / אהרן כרמל. ]הפרושים החופפים אלקטרוני

 ( 002457755גן : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשס"ח. )-משאב אלקטרוני[[. רמת]

 .בקרת ופרשנות --שלמה בן יצחק, )רש"י(.. פרוש התורה 

 .בקרת ופרשנות --שמואל בן מאיר, )רשב"ם(.. פרוש התורה 

 

 

אייפד ככלי לבחינת היכולת הנרטיבית של ילדים על הספקטרום  .מחבר -1984, דנאל, ויזנגרין
משאב אלקטרוני[ / דנאל ויזנגרין. ]איפד ככלי לבחינת היכלת ]האוטיסטי בתפקוד גבוה 

הנרטיבית של ילדים על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבה ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : 
 ( 002457759. )2017תשע"ז  ,אוניברסיטת בר אילן

 .בית הספר לחנוך --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 (ָאְיפד )מחשב

 .מחשבי לוח

 .הפרעות הקשת האוטיסטית אצל ילדים

 .לשון --ילדים עם הפרעות הקשת האוטיסטית 

 .חנוך --ילדים עם הפרעות הקשת האוטיסטית 

 

 
 

  



וך עמיתים על כושר השתנות קוגניטיבי בקרב ילדים . השפעת תיווך אם ותיו-1972כספי, רנת, 
צעירים ]משאב אלקטרוני[ / רינת כספי. ]השפעת תווך אם ותווך עמיתים על כשר השתנות 

גן : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשס"ו -משאב אלקטרוני[[. רמת]קוגניטיבי בקרב ילדים צעירים 
(2005( .)002457780 ) 

 .בית הספר לחנוך --לתאר שלישי  עבודות --אילן -אוניברסיטת בר

 .תווך עמית

 .קוגניטיביות אצל ילדים

 .למידה מתוכת

 .למידה בתווך עמיתים

 .אמהות וילדים

 .למידה, יכלת

 .הסתגלות חברתית אצל ילדים

 .תכניות התערבות

 .הורים, השפעה

 (כתה א )חנוך

 (חנוך)כתה ג 

 

 
]משאב אלקטרוני[ /  1880-1948בנגב,  קרק, רות מחבר. תולדות ההתיישבות היהודית החלוצית

-1880תולדות ההתישבות היהודית החלוצית בנגב, ] .רות קרק )קליינר( ; פתח דבר: יהודה גרדוס
 ( 002457808. )2002אריאל,  : ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים 1948

 .היסטוריה --נגב  --ישראל  --התישבות 

 .גאוגרפיה היסטורית -- נגב

 

 

משאב אלקטרוני[ : מדינות העולם בצל המשברים ]זאב מחבר. רעידה עולמית כהן, ארז בן 
ארז כהן. ]אריאל[ : אוניברסיטת אריאל  / 2012-2008הפיננסיים והפוליטיים שהתרחשו בשנים 

 ( 002457827. )2015בשומרון, 

 .21-המאה ה --היסטוריה  --משברים פיננסיים 

 .21-המאה ה --פוליטיקה עולמית 

 

 
יולי מחבר. מי מפחד משוויון? ]משאב אלקטרוני[ : על חינוך וחברה בישראל / יולי תמיר ;  תמיר,

-עורכת: נוית בראל. ]מי מפחד משויון? ]משאב אלקטרוני[[. תל ; פורת-ייעוץ אקדמי: סיגל רדי בן
 ( 002457828. )2015ספרי חמד, ]תשע"ה[  : אביב, ידיעות אחרונות

 .לישרא --סוציולוגיה חנוכית 

 .ישראל --שויון בחנוך 

 .ישראל --הפרטה בחנוך 

 .ישראל -- הבטים חברתיים --חנוך 

 

 
-קפיטליזם ומגדר ]משאב אלקטרוני[ : סוגיות פמיניסטיות בתרבות השוק / עורכות: רונה ברייר

גארב, דנה אולמרט, ארנה קזין, יופי תירוש. ]ירושלים[ : מכון ון ליר בירושלים ; ]תל אביב[ : 
 ( 002457831) .[2017בוץ המאוחד, ]תשע"ז הקי

 .מצב חברתי --ישראל  --נשים 

 .ישראל --הבטים חברתיים  --תפקידי המינים 

 .הבטים חברתיים --קפיטליזם 

 .ישראל --הבטים חברתיים  --זהות מגדרית 

 .ישראל --פמיניזם 

 



וני[ / אליעזר שביד. רעיון העם הנבחר והליברליות החדשה ]משאב אלקטר .שביד, אליעזר מחבר
 ( 002457835. )2016בני ברק : הקיבוץ המאוחד, תשע"ז 

 .יהדות -- הבטים דתיים --בחירה חפשית ודטרמיניזם 

 .בחירת עם ישראל

 .יהדות --הבטים דתיים  --צדק חברתי 

 .זהות --ישראל  -- יהודים

 

 

ן מוסרי בישראל של היום משאב אלקטרוני[ : דמיו]מחבר. על מלחמה וסקס  -1952שוחט, ניטה, 
. 2017/ ניטה שוחט, דייויד ברומוויץ' ויואב רינון. ]בני ברק[ : הקיבוץ המאוחד, תשע"ז 

(002457838 ) 
 בקרת ופרשנות --מננדרוס 

 .ישראל --אתיקה פוליטית 

 .ישראל --פוליטיקה וספרות 

 .ישראל --ספרות ומוסר 

 .אמפתיה

 .ישראל --מוסר מיני 

 .וסרימצב מ --ישראל 

 (אנס )תקיפה מינית

 .אנס )תקיפה מינית( בספרות

 .מחבלים מתאבדים

 

 

משאב אלקטרוני[ : אליטות חדשות, הון ]ג'מאל, אמל מחבר. החברה האזרחית הערבית בישראל 
עורכת הספר: לאה שניר. ]בני ברק[ : הקיבוץ  ; חברתי ותודעה אופוזיציונית / אמל ג'מאל

 ( 002457843. )2017המאוחד, תשע"ז 

 .מצב חברתי --ישראל  --ערבים פלשתינאים 

 .ישראל --חברה אזרחית 

 .ישראל --השתתפות חברתית 

 .פוליטיקה וממשל --ישראל  --ערבים פלשתינאים 

 .ישראל --פעילות פוליטית  --ערבים פלשתינאים 

 .זהות אתנית --ישראל  --ערבים פלשתינאים 

 

 
מהפכה ]משאב אלקטרוני[ : משפט ופוליטיקה בעידן מחבר. לפני ה -1936פרידמן, דניאל, 

. 2015התמימות / דניאל פרידמן ; עורך: יהודה יערי. תל אביב : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, .
(002457844 ) 

 ישראל. בית המשפט העליון
 מלחמת יום הכפורים -ישראל. ועדת החקירה 

 .הבטים פוליטיים --משפט 

 .ישראל --דת ומדינה 

 .ישראל -- מעמד חקי וחקים --ם פלשתינאים ערבי

 .היסטוריה --ישראל  --משפט 

 .ישראל --היסטוריה חקתית 

 .פוליטיקה וממשל -- ישראל

 

 

 

 

 



מנאע, עאדל מחבר. נכבה והישרדות ]משאב אלקטרוני[ : סיפורם של הפלסטינים שנותרו בחיפה 
י ; עריכה אקדמית ועריכת לשון: עורכת ראשית: טל כוכב ; / עאדל מנאע 1956-1948ובגליל, 

משאב אלקטרוני[[. ירושלים : מכון ון ליר בירושלים ; תל אביב : ]רונית טפיירו. ]נכבה והשרדות 
 ( 002457847[ )2017תשע"ז ] ,הקיבוץ המאוחד

 .1948-1967 --ישראלי -הסכסוך הערבי

 .חיפה --ישראל  --מלחמת הקוממיות 

 .לילג --ישראל  --מלחמת הקוממיות 

 .גליל --ישראל  --מדיניות ממשלתית  --ערבים פלשתינאים 

 .חיפה --ישראל  --מדיניות ממשלתית  --ערבים פלשתינאים 

 .היסטוריה -- חיפה --ישראל  --ערבים פלשתינאים 

 .היסטוריה -- גליל --ישראל  --ערבים פלשתינאים 

 

 

לקטרוני[ / אבנר אליצור, שמואל משאב א]אליצור, אבנר מחבר. פרקים נבחרים בפסיכיאטריה 
[. 2016אביב : דיונון, ]-טיאנו, חנן מוניץ, מיכה נוימן ; עורך: חנן מוניץ. מהדורה שישית. תל

(002457848 ) 

Psychiatry 

Mental Disorders 

 

 

חרדה היא הזדמנות ]משאב אלקטרוני[ / עודד מבורך ; עורכת הספר: תמר  .מברך, עודד מחבר
 ( 002457849. )2016מטר, תשע"ו  : אביב-משמר. תל

 .טפול --חרדה 

 .פסיכותרפיה קבוצתית

 

 

מלחמת לבנון השנייה ]משאב אלקטרוני[  .2006ישראל. הועדה לבדיקת ארועי המערכה בלבנון  .
, ועדת וינוגרד. ]מלחמת לבנון 2006: דין וחשבון סופי / הוועדה לבדיקת אירועי המערכה בלבנון 

, ועדת 2006ירושלים[ : הוועדה לבדיקת אירועי המערכה בלבנון ] .[[וניהשניה ]משאב אלקטר
 ( 002458812) .2008וינוגרד, תשס"ח 

 .מוכנות מבצעית --ישראל. צה"ל 

 .ישראל -- חקירות ממלכתיות

 .מלחמת לבנון השניה

 

 
חמדני, אסף מחבר. ריכוזיות השליטה בישראל ]משאב אלקטרוני[ : היבטים משפטיים / אסף 

מדני. ]רכוזיות השליטה בישראל ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה, ח
 ( 002458813) .2009תש"ע 

 .ישראל --ממשל תאגידי 

 .ישראל --בזור בנהול 

 .ישראל --מעמד חקי וחקים  --דירקטורים בתאגידים 

 .ישראל --מדיניות פיסקלית 

 .ישראל -- תאגידים

 .ראליש --בעלי מניות 

 .ישראל -- שוק ההון

 

 

 

 

 



כמכשיר לעיצוב זהות חדשה  2006-1984כבהא, מצטפא מחבר. העיתונות הערבית בישראל 
כמכשיר לעצוב זהות  2006-1984]משאב אלקטרוני[ / מוסטפא כבהא. ]העתונות הערבית בישראל 

קה, חדשה ]משאב אלקטרוני[[. תל אביב : מכון חיים הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטי
 ( 002458816. )2006אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון, 

 .ישראל --עתונים, ערבית 

 .זהות אתנית --ישראל  -- ערבים פלשתינאים

 

 

בחינת שינויים בחשיבות המיוחסת לערכי עבודה לאור  .מחבר -1988מילר, מיה, -מוספיה
ים בישראל ]משאב אלקטרוני[ : מגמות לאורך זמן / מאיה תהליכים כלכליים, חברתיים ותרבותי

מילר. ]בחינת שנויים בחשיבות המיחסת לערכי עבודה לאור תהליכים כלכליים, -מוספיה
. 2017משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז ]חברתיים ותרבותיים בישראל 

(002458837 ) 

 .המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה --ר שני עבודות לתא --אילן -אוניברסיטת בר

 .ישראל --ערכים 

 .ישראל --שוק עבודה 

 .ישראל --הבטים מוסריים ואתיים  --עבודה 

 .ישראל --הבטים חברתיים  --עבודה 

 .ישראל --הבטים כלכליים  --עבודה 

 

 

סיס לתכנון משאב אלקטרוני[ : איתור צרכים כב]נבות, מרים מחבר. בני נוער בתמרה -כהן
נבות, אימאן עואדיה. ]בני נער בתמרה ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : -שירותים / מרים כהן

. 2006מרכז אנגלברג לילדים ולנוער ; עיריית תמרה, תשס"ז  ,מכון ברוקדייל-ג'וינט-מאיירס
(002458841 ) 

 .טמרה --ישראל  --שרותים  --נער בעיתי 

 .טמרה -- ישראל --שרותים  --נער ערבי פלשתינאי 

 .מצב חברתי --טמרה  --ישראל  --נער ערבי פלשתינאי 

 

 

של הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה ]משאב  SPACE נבות, מרים מחבר. תכנית-כהן
מחקר הערכה : תמצית מחקר /  - (2006/7-2005/6)אלקטרוני[ : הסיוע הלימודי ומרכזי הנוער 

של הפרויקט הלאמי של עולי אתיופיה ]משאב  SPACEת אחרים[. ]תכני 3-נבות ]ו-מרים כהן
מכון ברוקדייל, מרכז אנגלברג לילדים ולנוער ; הפרויקט -וינט’ג-מאיירס : אלקטרוני[[. ירושלים

 ( 002458843. )2008הלאומי של עולי אתיופיה, תשס"ח 

 .הפרויקט הלאמי של עולי אתיופיה

 .הערכה --ישראל  --מרכזי נער 

 .חנוך --ם )אתיופיה( מתבגרים עולי

 .שרותים --אתיופיה( )מתבגרים עולים 

 

 
זילברשץ, יפה מחבר. שיבת פליטים פלסטינים לתחומי מדינת ישראל ]משאב אלקטרוני[ / יפה 

עורכת: רות גביזון. ]שיבת פליטים פלשתינאים לתחומי מדינת  ; אמיתי-זילברשץ, נמרה גורן
רכז מציל"ה למחשבה ציונית, יהודית, ליברלית ירושלים : מ .[[ישראל ]משאב אלקטרוני

 ( 002458901) .2010והומניסטית, תש"ע 

 .ישראל --מדיניות ממשלתית  --פליטים ערבים פלשתינאים 

 .מעמד חקי וחקים --פליטים ערבים פלשתינאים 

 .היסטוריה --ישראלי -הסכסוך הערבי

 .היסטוריה דיפלומטית --ישראלי -הסכסוך הערבי

 



 
לירון. השיח התקשורתי על הומוסקסואליות בישראל בעיתונות היומית: ניתוח מקרה מאור, 

]משאב אלקטרוני[ / לירון מאור. ]השיח התקשרתי על הומוסקסואליות בישראל בעתונות 
. 2008היומית: נתוח מקרה ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשס"ט 

(002458915 ) 

 .המחלקה לקרימינולוגיה --עבודות לתאר שני  --ילן א-אוניברסיטת בר

 .ישראל --כסוי בעתונות  --הומוסקסואליות 

 .ישראל -- עתונות

 

 

משאב אלקטרוני[ / איילה מעלם. ]מעלם, אילה. על מדידת שוויון בהזדמנויות להכנסה בישראל 
]מוציא לאור לא  גן :-]על מדידת שויון בהזדמניות להכנסה בישראל ]משאב אלקטרוני[[. רמת

 ( 002458921ידוע[, תשס"ח. )

 .ישראל --הכנסה, התפלגות 

 .ישראל --שויון 

 .מצב כלכלי --ישראל 

 

 

משאב אלקטרוני[ / עורכים: כרמית ]משמעויות לישראל  -סוריה: ממדינה למערכת היברידית 
שראל ]משאב משמעיות לי -ולנסי, אודי דקל וענת קורץ. ]סוריה: ממדינה למערכת היברידית 

. 2017אוניברסיטת תל אביב, ]תשע"ח[  ,אלקטרוני[[. תל אביב : המכון למחקרי ביטחון לאומי
(002458984 ) 

 .חזוי --. 21-המאה ה -- סוריה --אלימות פוליטית 

 .חזוי --. 21-המאה ה --סוריה  --תנועות מחאה 

 .חזוי -- -2000 --פוליטיקה וממשל  -- סוריה

 .סוריה --וץ יחסי ח --ישראל 

 .ישראל --יחסי חוץ  -- סוריה

 .חזוי -- -2011מלחמת אזרחים,  --היסטוריה  --סוריה 

 

 

 : Tel Aviv .שיזף, צור מחבר. דאעש ]משאב אלקטרוני[ : מסע אל מפתנו של השטן / צור שיזף

 ( 002459013. )2016הקיבוץ המאוחד, תשע"ו 

 (דאע"ש )ארגון

 .ג'האד

 .יכוןהמזרח הת --טרוריזם 

 .סוריה -- טרוריזם

 .עיראק --טרוריזם 

 .אסלאם -- הבטים דתיים --טרוריזם 
 

 

משאב אלקטרוני[ / עוזי רבי. בני ברק : ]אנטומיה של מדינה כושלת  -רבי, עזי מחבר. תימן 
 ( 002459014. )2014הקיבוץ המאוחד, תשע"ד 

 .20-המאה ה --היסטוריה  --תימן 

 .21-ההמאה  --היסטוריה  --תימן 

 .פוליטיקה וממשל -- תימן

 

 

 

 

 



 90: שדרות(.  2007:,  06העמתה למורשת מלחמת העולם הראשונה בארץ ישראל. הכנס השנתי ) .
שנה למלחמת העולם הראשונה בארץ ישראל ]משאב אלקטרוני[ : שחזור "האיגוף הגדול" והקרב 

ם הראשונה בארץ ישראל והכנס השישי על מלחמת העול 2007באוקטובר  31-27על באר שבע, 
/ ]עורכים:[ עזרא פימנטל  2007בנובמבר  2-1מבאר שבע לשפלת פלשת, מכללה אקדמית "ספיר" 

 ( 002459020. )2008וצבי שילוני ; רשימת המשתתפים רמי חרובי ]ואחרים[. ירושלים : אריאל, 

 .כנוסים --ישראל  -- 1914-1918 ,מלחמת העולם

 .כנוסים -- .1882-1917 --היסטוריה  --ישראל 

Israel -- History -- 1799-1917. 

World War, 1914-1918 -- Israel. 

 .כנוסים -- ., מלחמת העולם1914-1918 --היסטוריה  --בריטניה. צבא 

Beersheba -- History. 

 .כנוסים -- היסטוריה --שבע -באר

 

 
דם, טבע ונוף באזור נחל תנינים / אילון, יהודית מחבר. הנחל והתנינים ]משאב אלקטרוני[ : א

 ( 002459022) .2007 ,יהודית איילון. ירושלים : אריאל

 (תנינים, נחל )שמורת טבע

 

 

יונה.. תשע"ה.. תל אביב.. ספר יונה ]משאב אלקטרוני[ : פירוש ישראלי חדש : מסעות יונה  ..תנ"ך
סייעה בידם: מיטל בלומנטל בים הספרות היהודית לדורותיה / יאיר זקוביץ, אביגדור שנאן ; 

 ( 002459024. )2015גורדון. תל אביב : ידיעות אחרונות ; ספרי חמד, תשע"ה 

 .בקרת ופרשנות -- --יונה  --תנ"ך. 

 .איורים -- -- יונה --תנ"ך. 

 

 

אוחנה ; ערך: -משאב אלקטרוני[ / יובל ארנון]אוחנה, יובל מחבר. על משמר הר הצופים -ארנון
 ( 002459033) .2008שלים : אריאל, אלי שילר. ירו

 .היסטוריה --הר הצופים 

 .הכבוש הירדני ,1948-1967 --היסטוריה  --ירושלים 

 

 
אברהם, מיכאל מחבר. אמת ולא יציב ]משאב אלקטרוני[ : על פונדמנטליזם, ספקנות והתבגרות 

 002459035. )2016ו[ ידיעות אחרונות : ספרי חמד, ]תשע" : אביב-פילוסופית / מיכאל אברהם. תל
) 

 .פונדמנטליזם

 .פילוסופיה מודרנית

 .ספקנות

 (פלורליזם )מדעי החברה

 .פוסטמודרניזם

 .פונדמנטליזם אסלאמי

 .אמונה ותבונה

 

 
מצ'ולסקי, דנה. ניתוח והשוואת טבלאות ריבועיות של משתנים אורדינאלים עם יישום לנסוי 

וח והשואת טבלאות רבועיות של משתנים קליני ]משאב אלקטרוני[ / דנה מצ'ולסקי. ]נת
רמת גן : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשס"ח  .[[אורדינלים עם ישום לנסוי קליני ]משאב אלקטרוני

2007( .002459062 ) 

 .המחלקה למתמטיקה --עבודות לתאר שני  -- אילן-אוניברסיטת בר

 



 
ני[ / מאיה משה. ]פעילות משה, מיה. פעילות כורכומין כחומר נוגד ביופילם ]משאב אלקטרו

. 2008כרכמין כחמר נוגד ביופילם ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשס"ט 
(002459065 ) 

 .הפקולטה למדעי החיים --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .ביופילם

 

 
ה לחיים משותפים של דיכטר, שלום מחבר. מבעד לכוונות הטובות ]משאב אלקטרוני[ : מתוו

חפץ. ]מבעד לכונות -יהודים וערבים בישראל / שולי דיכטר ; עורכי הספר: נועם ברוך, דנה פריבך
. 2014הטובות ]משאב אלקטרוני[[. מהדורה ראשונה.. ]רמת גן[ : הוצאת הקיבוץ המאוחד, .

(002459079 ) 

 .ישראל --יחסי יהודים וערבים 

 .עמדות --ישראל  --ערבים פלשתינאים 

 .ישראל --אפליה גזעית 

 .ישראל --זכיות האזרח 

 .ישראל --שויון 

 .ישראל -- חברה אזרחית

 .למוד והוראה --שלום 

 

 
מירון, דן מחבר. הגביש הממקד ]משאב אלקטרוני[ : פרקים על זאב ז'בוטינסקי המספר והמשורר 

 ( 002459093. )2011ירושלים : מוסד ביאליק, תשע"א  ./ דן מירון

 .ז'בוטינסקי, זאב

 .היסטוריה ובקרת --ספרות מודרנית  ,עברית

 

 
שי, אהרן מחבר. סין וישראל ]משאב אלקטרוני[ : בין יהודים לסינים, בין בייג'ינג לירושלים 

 ( 002459097. )2016אהרן שי. תל אביב : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, ]תשע"ו[  / (2015-1890)
 1921-1997איזנברג, שאול, 

 .סין --ישראלים 

 .סין -- יחסי חוץ --ישראל 

 .ישראל --יחסי חוץ  --סין 

 .היסטוריה --סין  --יהודים 

 .סין -- תאגידים

 

 

 S.cerevisiae . חיפוש אחר מסלולים המבקרים את קצב ההזדקנות בשמר-1978מעוז, נעם, 
 דקנות בשמר]משאב אלקטרוני[ / נעם מעוז. ]חפוש אחר מסלולים המבקרים את קצב ההז

S.cerevisiae [ תשס"ט ,]( 002459100. )2008משאב אלקטרוני[[. רמת גן : ]מוציא לאור לא ידוע 

 .הפקולטה למדעי החיים -- עבודות לתאר שני --אילן -אוניברסיטת בר

 

 
 

  



משאב אלקטרוני[ : מיומנה של אם / נועה שטמלר ; עורכת: ]שטמלר, נעה מחבר. שבויה בעצמה 
 ( 002459101. )2016ידיעות אחרונות : ספרי חמד, ]תשע"ו[  : אביב-י. תלדפנה שחור

 .שטמלר, נעה

 נגה ,שטמלר

 .סכיזופרניה אצל ילדים

 .יומנים --הורים לילדים חולי נפש 

 .יחסים במשפחה --ישראל  --הורים לילדים חולי נפש 

 .יחסים במשפחה --ישראל  --סכיזופרנים 

 .גרפיהביו --ישראל  --סכיזופרנים 

 

 

מחבר. מסעות אל החצר האחורית ]משאב אלקטרוני[ : ספרות תעודה  -1967מאירה,  ,טורצקי
עמוס עוז, דויד גרוסמן, אילנה המרמן / מאירה )בר( טורצקי. ]בני ברק[ : הקיבוץ  :בישראל

 ( 002459105. )2017המאוחד, תשע"ז 
 ישראל-עז, עמוס.. פה ושם בארץ

 ן הצהבהזמ ..1954 ,גרוסמן, דוד
 המרמן, אילנה. במחוזות זרים

 .היסטוריה ובקרת --ספרות פרוזה, עברית 

 .עמדות --סופרים ישראליים 

 .השקפות פוליטיות וחברתיות --סופרים ישראליים 

 

 
כהן, עפרה מחבר. קריאת החיים ]משאב אלקטרוני[ : עיון ביצירתו של אשר ברש / עופרה -מצוב
 ( 002459107. )2017אריאל בשומרון, תשע"ז  כהן. אריאל : אוניברסיטת-מצוב

 .בקרת ופרשנות --ברש, אשר 

 .היסטוריה ובקרת --עברית, ספרות מודרנית 

 .היסטוריה ובקרת --ספרות ישראלית 

 

 
חיים, תמנע. הקשר בין תוכניות הכשרה לפיתוח מנהיגות, משאבים אישיים וסביבתיים, -מזרחי

חיים. ]הקשר בין -ה אישית ]משאב אלקטרוני[ / תמנע מזרחילבין יכולת מנהיגות קהילתית ורווח
תכניות הכשרה לפתוח מנהיגות, משאבים אישיים וסביבתיים, לבין יכלת מנהיגות קהלתית 

 ( 002459139מוציא לאור לא ידוע[, תשס"ח. )] : ורוחה אישית ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן

 .הספר לעבודה סוציאלית בית --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .ישראל --מנהיגות קהלתית 

 .הבטים פסיכולוגיים --מנהיגות 

 .למוד והוראה --מנהיגות 

 

 

-השתקפות היחסים בין החברה החרדית לחברה הישראלית בעיתון החרדי הלא .מורד, אופירה
ין משאב אלקטרוני[ / אופירה מורד. ]השתקפות היחסים ב] 2000-1990 ,"מפלגתי "משפחה

]משאב  2000-1990החברה החרדית לחברה הישראלית בעתון החרדי הלא מפלגתי "משפחה", 
 ( 002459140מוציא לאור לא ידוע[, תשס"ח. )] : גן-אלקטרוני[[. רמת

 (משפחה )ירושלים. תשמ"ח

 .ישראל -- חרדים

 .ישראל --חרדים וחלוניים 

 .עמדות --ישראל  --חרדים 

 .חרדים ומדינת ישראל

 

 



לביה"ס היסודי ולחט"ב / עטרה איזקסון,  : [קסון, עטרה מחבר. זר שירים ]משאב אלקטרוניאיז
הלמידה והאינטגרציה החברתית ע"ש יהודה  ,גן[ : המכון לקידום ההוראה-מיכל וייס. ]רמת

 ( 002459154) 2017אמיר, אוניברסיטת בר אילן, 

 (למוד והוראה )יסודי --מוסיקה 

 ()חטיבת בינים למוד והוראה --מוסיקה 

 .ישראל --שירים, עברית 

 

 

עמידים  Klebsiella pneumoniae מרקוס, יבגניה. אפיון גנוטיפי של התפרצות חיידקי
שם המגישה: מרקוס יבגיניה. ]אפיון גנוטיפי של התפרצות  / [לקרבפנמים ]משאב אלקטרוני

[. רמת גן : ]מוציא לאור עמידים לקרבפנמים ]משאב אלקטרוני[ Klebsiella pneumoniae חידקי
 ( 002459366תשס"ט. ) ,[לא ידוע

 .הפקולטה למדעי החיים --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 

 
מיטלמן, אריאל. מחקר ופיתוח של חומרים קתודיים חדשים עבור סוללות נטענות ]משאב 

ים עבור סוללות אלקטרוני[ / מאת אריאל מיטלמן. ]מחקר ופתוח של חמרים קתודיים חדש
 ( 002459369. )2007נטענות ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשס"ח 

 .המחלקה לכימיה -- עבודות לתאר שלישי --אילן -אוניברסיטת בר

 

 
מולדון, אורית. מידת השימוש באינטרנט ותפיסת מסוגלות עצמית: אבחנות בין נוער -מנור

]משאב אלקטרוני[ / אורית מנור מולדון. ]מדת השמוש באינטרנט ותפיסת  נורמטיבי ונוער בסיכון
מסגלות עצמית: אבחנות בין נער נורמטיבי ונער בסכון ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : ]מוציא לאור 

 ( 002459370) .2008 ,[לא ידוע

 .בית הספר לחנוך --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .אינטרנט ומתבגרים

 .יעילות עצמית

 .הערכה עצמית

 .עמדות -- מתבגרים

 .עמדות --נער בעיתי 

 .הבטים חברתיים --אינטרנט 

 .הבטים חברתיים --מחשבים 

 .סקרי שמוש --משאבי מידע אלקטרוניים 

 

 

 ; בנימין בן נפתלי מחבר. שמונה נביאים ]משאב אלקטרוני[ : בעבותות אהבה / בנימין לאו ,לאו

 ( 002459375) .2016. ראשון לציון : ידיעות אחרונות ; ספרי חמד, ]תשע"ו[ עריכה: חנה עמית

 (יונה )אישיות תנכית

 (עמוס )אישיות תנכית

 (הושע )אישיות תנכית

 (מיכה )אישיות תנכית

 (צפניה )אישיות תנכית

 (נחום )אישיות תנכית

 (חבקוק )אישיות תנכית

 (עובדיה )אישיות תנכית

 .בקרת ופרשנות -- -- תרי עשר --תנ"ך. 

 

 

 



אליצור, אורי מחבר. בדעה צלולה ]משאב אלקטרוני[ : מבחר מאמרים / אורי אליצור ; עורך: צור 
 ( 002459383. )2015אביב : ידיעות אחרונות ; ספרי חמד, -תל .ארליך, בהשתתפות המשפחה

 אליצור, אורי

 .ישראל --עורכי עתונים 

 .ישראלי-הסכסוך הערבי

 .ישראל -- (המדינה ימין ושמאל )מדע

 .ציונות דתית

 .יהודה, שומרון ועזה --ישראל  --התישבות 

 .פוליטיקה וממשל -- ישראל

 .ישראל --עתונאים 

 

 

האומץ לנצח ]משאב אלקטרוני[ : מדיניות ביטחון לישראל / עפר שלח ; עורך:  .שלח, עפר מחבר
אחרונות ; ספרי חמד, ]תשע"ו  אביב : ידיעות-האמץ לנצח ]משאב אלקטרוני[[. תל] .איתי זיו

2015]. (002459389 ) 
 ישראל. צה"ל

 .ישראל --בטחון לאמי 

 .אמצעי הגנה --ישראל 

 .פוליטיקה וממשל --ישראל 

 .הבטים אסטרטגיים --ישראל 

 .מדיניות צבאית -- ישראל

 

 

דיעות אביב : י-משאב אלקטרוני[ / מני וסרמן. תל]וסרמן, מני מחבר. תובנות במכירת חברות 
 ( 002459504) .2015אחרונות : ספרי חמד, 

 .מכירת מפעלים עסקיים

 

 

מחבר. בנבכי המשפט הבינלאומי ]משאב אלקטרוני[ / שבתאי רוזן.  1917-2010 ,רוזן, שבתי
. 2012]בנבכי המשפט הבינלאמי ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : מוסד ביאליק, תשע"ב 

(002459512 ) 

 .האמות המאחדות

 .דין הבינלאמיבית ה

 .זכיות האדם

 .20-המאה ה --היסטוריה  -- משפט בינלאמי

 .שתוף פעלה בינלאמי --זכיות האדם 

 (אמנות )הסכמים בינלאמיים

 .בתי דין פליליים בינלאמיים

 

 
פירון, שי מחבר. הכל חינוך ]משאב אלקטרוני[ : מסע לעומקה של מערכת החינוך בישראל / הרב 

יאל הורוביץ. ]הכל חנוך ]משאב אלקטרוני[[. תל אביב : ידיעות אחרונות : שי פירון ; עריכה: אר
 ( 002459513. )2015ספרי חמד, 

 .פילוסופיה --ישראל  --חנוך 

 .ישראל --הבטים פוליטיים  -- חנוך

 .ישראל --חנוך, הערכה 

 .ספורים אישיים --ישראל  --מורים 

 

 

 



ינית באלמוג האבן שיחן שכיח ]משאב אלקטרוני[ / אור. רבייה, התפתחות והכרה תוך מ-עמר, קרן
אור עמר. ]רביה, התפתחות והכרה תוך מינית באלמוג האבן שיחן שכיח ]משאב -מאת: קרן

 ( 002459553תשס"ט. ) ,[אלקטרוני[[. רמת גן : ]מוציא לאור לא ידוע

 .הפקולטה למדעי החיים --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר

 

 
מחבר. מדינת הרווחה, מדיניות ציבורית ודעת הקהל ]משאב אלקטרוני[ :  -1975נסים, כהן, 

/ ניסים כהן, שלמה מזרחי ופני יובל. ]מדינת הרוחה, מדיניות צבורית ודעת הקהל  2008ישראל 
גוריון בנגב, -]משאב אלקטרוני[[. באר שבע : המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, אוניברסיטת בן

 ( 002459651) .2008לניהול, בית הספר 

 .ישראל --הפרטה 

 .ישראל --שויון 

 .ישראל --עני 

 .ישראל --נהול מדיניות צבורית 

 .דעת קהל --ישראל  --מדינת רוחה 

 .מדיניות חברתית --ישראל 

 .דעת קהל --ישראל  --שרותים צבוריים 

 .עמדות -- ישראל --ישראלים 

 

 
פיינים וצרכים של הנערות המטופלות בשירות לנערות סטרבצ'ינסקי, פאולה מחבר. מא-כהן

אחרים[. ]מאפינים  3-סטרבצ'ינסקי ]ו-משרד הרווחה ]משאב אלקטרוני[ / פאולה כאהן -וצעירות 
משרד הרוחה ]משאב אלקטרוני[[.  -וצרכים של הנערות המטפלות בשרות לנערות וצעירות 

לברג לילדים ולנוער ; אשלים, העמותה מרכז אנג ,מכון ברוקדייל-ג'וינט-ירושלים : מאיירס
לתכנון ולפיתוח שירותים לילדים ובני נוער בסיכון ומשפחותיהם ; משרד הרווחה, השירות 

 ( 002459670) .2005לנערות וצעירות, תשס"ו 

 .ישראל --נערות במצוקה 

 .ישראל -- טפול --נערות במצוקה 

 .ישראל -- עבודה סוציאלית עם נער

 

 
סקי, פאולה מחבר. נערות בישראל ]משאב אלקטרוני[ : ניתוח מידע ממחקרים סטרבצ'ינ-כהן

-סטרבצ'יסנקי, וצ'סלב קונסטנטינוב, ליאת יורוביץ. ירושלים : מאיירס-נבחרים / פאולה כאהן
מכון ברוקדייל, מרכז אנגלברג לילדים ולנוער ; אשלים, העמותה לתכנון ולפיתוח שירותים -ג'וינט

. 2006בסיכון ומשפחותיהם ; משרד הרווחה, השירות לנערות וצעירות, תשס"ו לילדים ובני נוער 
(002459677 ) 

 .מצב חברתי --ישראל  --מתבגרות 

 .ישראל --פסיכולוגיה של מתבגרים 

 .ישראל --נערות במצוקה 

 .הבדלי המינים )פסיכולוגיה( בגיל ההתבגרות

 

 
שראל ]משאב אלקטרוני[ / אפרים ענבר. ענבר, אפרים מחבר. האתגר הפלשתינאי מולו ניצבת י

 ( 002459687) .2007 ,אילן-רמת גן : מרכז בס"א, אוניברסיטת בר

 .פוליטיקה וממשל --יהודה, שומרון ועזה  --ישראל  --ערבים פלשתינאים 

 -1993 --ישראלי -הסכסוך הערבי

 .הרשות הפלשתינאית

 .כניותהצעות ות --פוליטיקה וממשל  --יהודה, שומרון ועזה 

 

 

 



ענבר, אפרים מחבר. עלייתה ושקיעתה של הפרדיגמה "שתי מדינות לשני עמים" ]משאב 
אלקטרוני[ / אפרים ענבר. ]עליתה ושקיעתה של הפרדיגמה "שתי מדינות לשני עמים" ]משאב 

 ( 002459690. )2009אילן, -מרכז ב"סא, אוניברסיטת בר :אלקטרוני[[. רמת גן 

 .יחסי יהודים וערבים

 .ישראלי-סכסוך הערביה

 

 
צימרמן, בנט מחבר. פער המיליון ]משאב אלקטרוני[ : האוכלוסיה הערבית בגדה המערבית 

וברצועת עזה / בנט צימרמן, רוברטה זייד ומיכאל א' וייז ; צוות המחקר הישראלי: יורם אטינגר 
. 2006אילן, -מאנגלית: ברוך קורות. רמת גן : מרכז בס"א, אוניברסיטת בר ; [אחרים 5-]ו
(002459695 ) 

 הרשות הפלשתינאית. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 .1997מפקד אוכלוסין,  --יהודה, שומרון ועזה  -- ישראל --ערבים פלשתינאים 

 .שומרון ועזה ,יהודה --ישראל  --סקרים דמוגרפיים 

 .סטטיסטיקה -- אוכלוסיה --יהודה, שומרון ועזה 

 

 

משאב אלקטרוני[ : שינוי במערכות היחסים בין ] ?פות יתר של צה"לכהן, סטיוארט מחבר. כפי
-סטיוארט א. כהן. רמת גן : מרכז ב"סא, אוניברסיטת בר / הדרג האזרחי לבין הצבא בישראל

 ( 002459697. )2006אילן, 

 .ישראל --כחות צבאיים וחברה 

 .ישראל --פקוח אזרחי על הצבא 

 .ישראל --צבא ומדינה 

 

 

מלחמת לבנון השניה ולאחריה ]משאב ] / [ן השנייה ולאחריה ]משאב אלקטרונימלחמת לבנו
 ( 002459699. )2007אילן, -אלקטרוני[[. רמת גן : מרכז בס"א, אוניברסיטת בר

 .מלחמת לבנון השניה

 .השפעה -- מלחמת לבנון השניה

 

 

אפרים ענבר.  משאב אלקטרוני[ /] 2006ענבר, אפרים מחבר. כיצד כשלה ישראל בלבנון בקיץ 
 ( 002459701) .2007אילן, -רמת גן : מרכז בס"א, אוניברסיטת בר

 .מלחמת לבנון השניה

 .אסטרטגיה

 

 
היערכות צה"ל לאתגרים עתידיים ]משאב אלקטרוני[ ]הערכות צה"ל לאתגרים עתידיים ]משאב 

 ( 002459703. )2008אילן, -אוניברסיטת בר ,אלקטרוני[[. רמת גן : מרכז בס"א
 ם, אברהםרת

 ישראל. צה"ל

 .ישראל --תכנון צבאי 

 .ישראל --תורת המלחמה 

 .מדיניות צבאית --ישראל 

 

 

 

 

 

 



ענבר, אפרים מחבר. השותפים האסטרטגיים החדשים של ישראל ]משאב אלקטרוני[ : טורקיה 
והודו / אפרים ענבר. ]השתפים האסטרטגיים החדשים של ישראל ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : 

 ( 002459705. )2008אילן, -כז בס"א, אוניברסיטת ברמר

 .ישראל --יחסי חוץ  --הדו 

 .הדו --יחסי חוץ  --ישראל 

 .ישראל --יחסי חוץ  --תורכיה 

 .תורכיה --יחסי חוץ  --ישראל 

 

 

כהן. ]ענשי קלון ]משאב -מרב. עונשי קלון ]משאב אלקטרוני[ / מאת: מירב עמר ,כהן-עמר
 ( 002459708. )2008ן : ]מוציא לאור לא ידוע[, אלקטרוני[[. רמת ג

 .הפקולטה למשפטים --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .ענישה

 .בושה

 

 
/ שוקי  1995-2003הנדלס, יהושע מחבר. מאבטחים ושומרים בישראל ]משאב אלקטרוני[ : 

. 2004ר וכלכלה, הנדלס. ירושלים : משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, מינהל תכנון מחק
(002459759 ) 

 .ישראל --תעסוקה  --מאבטחים 

 .ישראל --תעסוקה  --שומרים )אבטחה( 

 

 

אגט מחבר. מי נעזרת בעוזרת? ]משאב אלקטרוני[ / אגט קראוס, אסנת פיכטלברג.  ,קראוס
 002459763. )2005משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, מינהל תכנון מחקר וכלכלה,  : []ירושלים

) 

 .ישראל --עוזרות בית 

 .סטטיסטיקה -- ישראל --אחזקת בית 

 

 
קסטרו, אילת מחבר. מיהו עירוני? ]משאב אלקטרוני[ : בחינת ההגדרה של יישוב עירוני -כהן

קסטרו. ירושלים : הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, -ויצירת מודל לאפיון יישובים / אילת כהן
 ( 002459769. )2007תשס"ז 

 .סטטיסטיקה --ישראל  -- ערים ועירות

 .ישראל --עיּור 

 .ישראל -- צפיפות אוכלוסיה

 

 
 

  



בין מיתוס למציאות : מחקר משווה  : [לבנקרון, נעמי מחבר. מיסוד הזנות ]משאב אלקטרוני
משאב אלקטרוני[[. תל אביב : מוקד סיוע ]בארבע מדינות / כתיבה: נעמי לבנקורן. ]מסוד הזנות 

 ( 002459786. )2007לעובדים זרים, 

 .הולנד --מדיניות ממשלתית  --זנות 

 .גרמניה --מדיניות ממשלתית  --זנות 

 .אוסטרליה --מדיניות ממשלתית  -- זנות

 .נבדה --מדיניות ממשלתית  --זנות 

 .ישראל --מדיניות ממשלתית  -- זנות

 .ישראל --מעמד חקי וחקים  --זונות 

 .הולנד --מעמד חקי וחקים  --זונות 

 .גרמניה --מעמד חקי וחקים  --זונות 

 .אוסטרליה --מעמד חקי וחקים  --זונות 

 .נבדה -- מעמד חקי וחקים --זונות 

 

 
לוז, נמרוד מחבר. השיח הקרקעי והתכנוני בין רוב למיעוט במדינת ישראל ]משאב אלקטרוני[ : 

בין רב למעוט  סח'נין כמשל / נמרוד לוז. ]השיח הקרקעי והתכנוני-סכסוך הקרקעות משגב
. 2007מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות,  : במדינת ישראל ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים

(002459801 ) 

 .גליל -- ישראל --קרקעות, חזקה 

 .גליל --ישראל  --תכנון אזורי 

 .גליל -- ישראל --יחסי יהודים וערבים 

 .גליל --ישראל  --מדיניות ממשלתית  --ערבים פלשתינאים 

 .סחנין

 (מועצה אזורית)משגב 

 

 

הפצצת תחנת הכוח של רצועת עזה והשלכותיה :  : [לי, דריל מחבר. מעשה נקם ]משאב אלקטרוני
דריל לי ויחזקאל ליין ; ריכוז מידע: אנטיגונה אשקר  :/ מחקר וכתיבה 2006דו"ח מצב, ספטמבר 

ית: אופיר פוירשטיין. ירושלים : ושירלי ערן ; עבודת שטח: זכי כחיל ומוחמד סבאח ; עריכה לשונ
 ( 002459802. )2006בצלם, מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים, 

 .(אזור)עזה  --ישראל  --תחנות כח 

 .(עזה )אזור --ישראל  --חשמל, אספקה 

 .(אזור)עזה  --ישראל  --הפצצות אויריות 

 .(עזה )אזור --ישראל  --הפסקות חשמל 

 .מצב כלכלי --עזה )אזור(  -- ישראל --ערבים פלשתינאים 

 .מפות --גדר ההפרדה )ישראל( 

 .(עזה )אזור --ישראל  --זכיות האזרח  -- ערבים פלשתינאים

 .(אזור)עזה  --ישראל  --זכיות האדם 

 

 
לין, יחזקאל מחבר. בתכלית האיסור ]משאב אלקטרוני[ : עינוי עצירים פלסטינים והתעללות בהם 

מחקר וכתיבה: יחזקאל ליין. ]בתכלית האסור ]משאב  / ביטחון של ישראלידי כוחות ה-על
אלקטרוני[[. ירושלים : בצלם, מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים ; המוקד להגנת 

 ( 002459805. )2007הפרט, 
 ישראל. שרות הבטחון הכללי

 .ישראל -- התעללות --אסירים ערבים פלשתינאים 

 .ישראל --זכיות האזרח  --ינאים אסירים ערבים פלשת

 .יהודה ושומרון -- ישראל --ענויים 

 



 
לינדר, אביאל מחבר. טיפול משפחתי ]משאב אלקטרוני[ : שימוש בבני משפחה כאמצעי לחץ על 

נחקרים בחקירות השב"כ / כתיבה: אביאל לינדר ; עריכה לשונית: אהובה סתיו. ]טפול משפחתי 
 ( 002459806. )2008: הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל,  ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים
 ישראל. שרות הבטחון הכללי

 .משפחות ערביות פלשתינאיות

 .יהודה ושומרון --ישראל  --ענויים 

 .יהודה ושומרון --ישראל  --קרבנות ענויים 

 .שאילת שאלות

 

 

בטלוויזיה המסחרית ]משאב ייצוגי הגוף  :אלפר, דליה מחבר. עיצוב הגוף וחיטוב הזהות-לירן
אלפר ועמית קמה. ]עצוב הגוף וחטוב הזהות: יצוגי הגוף בטלויזיה -אלקטרוני[ / דליה לירן

המסחרית ]משאב אלקטרוני[[. ]תל אביב[ : מכון חיים הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקה, 
 ( 002459811. )2007אביב, הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון, -אוניברסיטת תל

 .הבטים חברתיים --דמוי גוף 

 .ישראל --הבטים חברתיים  --שדורים  ,טלויזיה

 .גוף האדם בטלויזיה

 .השפעה -- טלויזיה, שדורים

 

 
ממשלתיים ביישום מדיניות חינוכית -מחבר. מעורבותם של ארגונים חוץ -1968גלי, ירדן, 

-י. ]מערבותם של ארגונים חוץמאת: ירדן גאל / [במערכת החינוך הישראלית ]משאב אלקטרוני
ממשלתיים בישום מדיניות חנוכית במערכת החנוך הישראלית ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : 

 ( 002459847) .2017אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

 .בית הספר לחנוך --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר
 ישראל. משרד החנוך והתרבות

 .ישראל --הפרטה בחנוך 

 .ישראל -- חנוך ומדינה

 .ישראל --ארגונים לא ממשלתיים 

 .ישראל --מוסדות ללא כונת רוח 

 .ישראל --שתוף פעלה בין המגזר הפרטי והצבורי 

 

 

אבל ההוצאה הממשלתית קטנה ]משאב אלקטרוני[ : מצגת  -הכנסות המדינה גדלות  ,יש צמיחה
 .[2007ל שוויון וצדק חברתי בישראל, ]תל אביב : מרכז אדוה, מידע ע .13.11.2007 ,בכנסת

(002459958 ) 

 .ישראל --פתוח כלכלי 

 .ישראל -- מדיניות ההוצאה הממשלתית

 .ישראל --תקציב 

 .הקצבות והוצאות --ישראל 

 .מדיניות כלכלית --ישראל 

 

 

משאב אלקטרוני[ : מצפן למדיניות נכונה ]חובב, חגית מחבר. הצבת יעד חברתי בתקציב המדינה 
 002459961. )2006מרכז ישראלי לקידום צדק חברתי,  : / כתבו: חגית חובב ורמה זוטא. ירושלים

) 

 .ישראל -- הבטים חברתיים --תקציב 

 .מדיניות חברתית --ישראל 

 .מצב חברתי --ישראל 



משאב אלקטרוני[ : מי יידרש לשלם עבור ]בעדשה מגדרית  2007סבירסקי, ברברה מחבר. תקציב 
נון השניה? / ברברה סבירסקי. ]תל אביב[ : פורום נשים לתקציב הוגן, ]תשס"ו[. מלחמת לב

(002460127 ) 

 .ישראל --הבטים חברתיים  --תקציב 

 .מצב כלכלי --ישראל  --נשים 

 .השפעה -- מלחמת לבנון השניה

 

 
 2007העשור החברתי האבוד ]משאב אלקטרוני[ : ההשלכות החברתיות של הצעת התקציב לשנת 

. ]תל אביב[ : מרכז אדוה, מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל, 14.11.2006: מצגת בכנסת, 
2006( .002460129 ) 

 .ישראל --הבטים חברתיים  --תקציב 

 

 

ישראל. הכנסת. מדד הכנסת ]משאב אלקטרוני[ : תפיסות הציבור את הרשות המחוקקת /  .
מינה צמח,  -למי, שרון סופר; מכון המחקר דחף אילן ירוש-מיכל בר -הכנסת, מרכז מחקר ומידע 

יוכטמן. ]ירושלים[ : הכנסת, מרכז מחקר ומידע ; מכון המחקר -אפריים יער :לאה פס ; יועץ מדעי
 ( 002460140תשס"א. ) 'דחף, הקד

 .דעת קהל --ישראל. הכנסת 

 .ישראל --דעת קהל 

 .עמדות --ישראל  --ישראלים 

 

 

על פי פעילותם הפרלמנטרית  16-אב אלקטרוני[ : מדרג חברי הכנסת הכולנו ערבים זה לזה" ]מש"
ערכו: נעמי פרידמן ואשר בן אריה. ]כלנו ערבים זה לזה ]משאב אלקטרוני[[.  / בנושאים חברתיים

האוניברסיטה העברית, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול  : []ירושלים
 ( 002460142ות חברתית, תשס"ו. )קבוצת המחקר במדיני ,ברוואלד

 (2003-2006 : 16ישראל. הכנסת )

 .מדיניות חברתית --ישראל 

 .הערכה --חברי כנסת 

 .ישראל --חק וחקיקה  --שרותים חברתיים 

 

 
כהן, ינון מחבר. שיעור המאורגנים בארגוני עובדים וכיסוי הסכמים קיבוציים ]משאב אלקטרוני[ 

אחרים[. ]שעור המארגנים בארגוני עובדים וכסוי הסכמים  3-כהן ]ו/ ינון  2000: תמונת מצב 
. 2001קבוציים ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : משרד העבודה והרווחה, הרשות לתכנון כח אדם, 

(002460215 ) 

 .ישראל --חברי אגודים מקצועיים 

Israel. 

 

 

אלית על ההשקעה בענפי יגאל מחבר. השפעת אי הוודאות המצרפית של עלות ההון הרי ,מנשה
]משאב אלקטרוני[ / יגאל מנשה. ]השפעת אי הודאות המצרפית  1997-1980התעשייה הישראלית 

]משאב אלקטרוני[[.  1997-1980של עלות ההון הראלית על ההשקעה בענפי התעשיה הישראלית 
 ( 002460217. )1999מחלקת המחקר, בנק ישראל,  :ירושלים 

 .ודאות-אי

 .ישראל -- השקעות הון

 .ממון --ישראל  --תעשיות 

 

 



בנימין, שלומית מחבר. תופסים את המדינה בגרון ]משאב אלקטרוני[ : על סיקור שובתים 
-אחרים[. ירושלים : מכון ון 5-ושביתות בתקשורת הישראלית : נייר מדיניות / שלומית בנימין ]ו

 ( 002460221. )2010ליר בירושלים, קבוצת זהות ומעמד, תש"ע 

 .ישראל --כסוי בעתונות  --שביתות והשבתות 

 .ישראל -- כסוי בעתונות --סגל אקדמי  --שביתות והשבתות 

 .ישראל --כסוי בעתונות  --סורים )ו בקמץ(  --שביתות והשבתות 

 .ישראל --כסוי בעתונות  --עובדים  --נמלי תעופה 

 .מעמדות חברתיים באמצעי התקשרת

 .ישראל --ברתיים הבטים ח --אמצעי התקשרת 

 .ישראל --אמצעי התקשרת ויחסים עדתיים 

 

 

משאב אלקטרוני[ / ריבון סיגל. ]מודל חדשי ]רבון, סיגל מחבר. מודל חודשי לשוק הכסף בישראל 
. 1992ירושלים : מחלקת המחקר, בנק ישראל,  .[[לשוק הכסף בישראל ]משאב אלקטרוני

(002460222 ) 

 .נומטרייםמודלים אקו --ישראל  --כסף 

 

 

-]משאב אלקטרוני[ : גישת קו 2001עד  1994קלין, ניר מחבר. הביקוש לכסף בישראל בשנים 
 1994ניר קליין. ]הבקוש לכסף בישראל בשנים  / Error Correction אינטגרציה במסגרת מודל של

 ( 002460223. )2003מחלקת המחקר, בנק ישראל,  : ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים 2001עד 

 .ישראל -- בקוש לכסף

 

 

 2009מלק  15-01

/מ / עליזה 1חוברת תרגילים פתורים לקורס אלגברה  : מלק, עליזה מחבר. אלגברה ליניארית
 ( 002460096. )2009מלק. חיפה : אגודת הסטודנטים בטכניון, ]תש"ע[ 

 (גבה)למוד והוראה  --אלגברה ליניארית 

 .בחינות ושאלות --אלגברה ליניארית 
 יה :ספרי

Math. & Computer Sci. 

 

 

 סרב.מה תש"ם 155.413

של ילדך / מאת: ויקטור סרבריאקוף וד"ר סטיבן  IQ ויקטור מחבר. מהי מנת המשכל ,סרבריקוף
 ( 002454835. )1980עם, תש"ם -מאנגלית: יעל לוין. ת"א : אור ; לנגר

 .אינטלקט

 .רמות אינטליגנציה -- ילדים

 .יהמבדקי אינטליגנצ --ילדים 
 ספרייה :

Education 

 

 
 

  



 היד.חל תשע"ז 193

/ מרטין היידגר, חנה ארנדט ; תרגום מגרמנית  1975-1925מרטין מחבר. חליפת מכתבים  ,הידגר
 ( 002457491. )2017והערות: ד"ר רועי בר ; עריכת תרגום: נועה קול. תל אביב : רסלינג, 

 .אגרות --הידגר, מרטין 

 .אגרות --ארנדט, חנה 

 .אגרות --גרמניה  -- וקרים במדעי המדינהח

 .אגרות -- גרמניה --פילוסופים 
 ספרייה :

Philosophy 

 

 

 אתק.תג תשע"ז 302.231

הלה מחבר. תגוביות הקוראים לאירוניה במאמרי עמדה בעיתונות היומית המקוונת :  ,אתקין
גוביות הקוראים בחינת עדויות להערכת האירוניה ולדרכי התגובה כלפיה / הלה אתקין. ]ת

הפקולטה  ,אילן-גן : אוניברסיטת בר-לאירוניה במאמרי עמדה בעתונות היומית המקונת[. רמת
 ( 002457724. )2016למדעי הרוח, המחלקה לתרגום וחקר התרגום, תשע"ז 

 .אירוניה

 .תגוביות

 .ישראל --דעת קהל 

 .ישראל --עתונות 

 .מדורים --עתונים ישראליים 

 .ישראל --עתונאות מקוונת 

 .ישראל -- עמודי דעות

 .עתונים, קריאה

 .ישראל -- עתונים, עברית
 ספרייה :

Translation 

 

 

 זיל.הס תשע"ז 302.2322
מיכאלי, ורוניקה מחבר. הסתייגות ואירוניה במדור הדעות בעיתונות היומית הכתובה -זילברשטין

מיכאלי. -וניקה זילברשטיין: מחקר השוואתי בין עברית ישראלית לספרדית ארגנטינאית / ור
אוניברסיטת בר אילן,  :גן -]הסתיגות ואירוניה במדור הדעות בעתונות היומית הכתובה[. רמת

 ( 002457740. )2017תשע"ז 

 .אירוניה

 .ישראל -- עמודי דעות

 .ארגנטינה --עמודי דעות 

 .מדורים -- ישראל --עתונים, עברית 

 .םמדורי --ארגנטינה  --עתונים, ספרדית 

 .מדורים -- עתונים ישראליים

 .מדורים --עתונים ארגנטינאיים 

 .מחקרים משוים --עמודי דעות 

 .מחקרים משוים --עתונים 
 ספרייה :

Translation 

 

 

  



 

 עפר.כל תשע"ח 330.9

מהמנור של ימי הביניים  : עפר, אמירה מחבר. כלכלה במבחן הזמן : סוגיות בהיסטוריה כלכלית
רות רמות ; איורים: רונית  :/ אמירה עופר, יואל מוקיר ; עריכה 2008ל של ועד המיתון הגדו

 ( 002459585) .2017בורלא. רעננה : האוניברסיטה הפתוחה, ]תשע"ח[ 

 .היסטוריה כלכלית

 .אירופה --היסטוריה כלכלית 

 .היסטוריה --מהפכה תעשיתית 
 ספרייה :

Economics 

 

 

 קאר.אל תשמ"ב 362.70945
-פרולטריון בצפון-ה מאריה מחבר. אל תרדפו את קין : עדויות מקומונה של התתקארדיו, אנ

ספרית פועלים, הקיבוץ  : אביב-מאריה קארדיו ; מאיטלקית: גאיו שילוני. תל-איטליה / אנה
 ( 002457676. )1982הארצי השומר הצעיר, תשמ"ב 

 .איטליה -- קומונות

 .איטליה --מתמכרים לסמים 

 .איטליה -- ש בסמיםשמו --נער בעיתי 
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 לסר.מו תשע"ז 371.1

 .2017מחבר. מורה חופשי / דן לסרי. ]מורה חפשי[. חיפה : פרדס, תשע"ז  -1963 ,לסרי, דן

(002454508 ) 

 .מורים

 .הוראה

 .מורים ותלמידים, יחסים

 .ידע ולמידה

 .פילוסופיה --חנוך 

 .הבטים מוסריים ואתיים --חנוך 
 ייה :ספר

Education 

 

 

 אבי.מו תשע"ז 372.218

אביב : המכון -שלומית מחבר. מונטסורי והילד במאה העשרים ואחת / שלומית אביב. תל ,אביב
 ( 002455282[. )2017הישראלי לחינוך מונטסורי, ]

 1870-1952 ,מונטסורי, מריה

 .שיטת מונטסורי בחנוך

 .חנוך גיל הגן

 .התפתחות ,ילדים
 ספרייה :

Education 

 

 

  



 

 אשל.מב תשנ"ז 530.07
יחידות : עם פתרונות מלאים : מכניקה, אופטיקה  5-ו 4אשל, יורם מחבר. מבחני בגרות בפיסיקה 

וגלים, זרם חילופין, נוזלים וגזים, חשמל ומגנטיות, פיסיקה מודרנית, מכניקה של גוף קשיח, 
. 1997תשנ"ז[ ] ,. תל אביב : אשל( / מאת ד"ר יורם אשל. מהדורה שישית.unseen) מעבדת חקר

(002459174 ) 

 (למוד והוראה )תיכוני --פיסיקה 

 .בחינות ושאלות --פיסיקה 

 .פיסיקה -- בחינות בגרות
 ספרייה :

Engineering 

 

 

 לחמ.בח תש"ס 530.07

יחידות  5-4אברהם מחבר. בחינות בגרות בפיזיקה : בצרוף פתרונות מלאים : ברמת  ,לחמן
 .[/ א. לחמן. ]בחינות בגרות בפיסיקה[. ת"א : בי"ס לחמן, ]תש"ס 1999שאלון יוני  כולל ,לימוד

(002459164 ) 

 .פיסיקה --בחינות בגרות 

 .בחינות ושאלות --פיסיקה 

 (למוד והוראה )תיכוני -- פיסיקה
 ספרייה :

Engineering 

 

 

 בכמ.צה תשע"ו 551.49
ל מי תהום : יסודות / יהודה בכמט, יעקב מחבר. צוהר להידרולוגיה ש -1925בכמט, יהודה, 

ליבשיץ. ]צהר להידרולוגיה של מי תהום[. ]באר שבע[ : מכון צוקרברג לחקר המים, המכונים 
 ( 002456744) .[2016לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, ]

 .הידרולוגיה

 .מי תהום
 אקויפרים

 .איכות מים
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

 ליה.שי תשע"ד 616.891425

רוברט ל. ליהי ;  / ליהי, רוברט ל. מחבר. שיטות בטיפול קוגניטיבי : מדריך לאנשי המקצוע
. 2013אח, תשע"ד  : מאנגלית: אלה רבינוביץ'. ]שיטות בטפול קוגניטיבי[. קרית ביאליק

(002453266 ) 

 .תרפיה קוגניטיבית
 ספרייה :

Psychology 

 

 

  



 

 אלו.לב תשע"ז 618.928914
אלורז, אן מחבר. הלב החושב : שלוש רמות של תרפיה פסיכואנליטית לילדים בעלי הפרעות / אן 

תל אביב[ : תולעת ] .אלווארז ; תרגום מאנגלית: אסף שור ; פתח דבר ועריכה מדעית: גלית גמפל
 ( 002459041. )2017ספרים, 

 .פסיכותרפיה של ילדים

 .ריםפסיכותרפיה של מתבג

 .פסיכואנליזה של ילדים

 .פסיכואנליזה של מתבגרים

 .טפול --הפרעות התנהגות אצל ילדים 

 .טפול -- הפרעות התנהגות בגיל התבגרות
 ספרייה :

Education 

 

 

 מרל.מו תשע"ח 818.5

מחבר. מוות הוא שם המשחק / דן ג' מארלו ; מאנגלית: יותם בנשלום ;  1917-1986 ,'מרלו, דן ג
 [ציא לאור: אוריאל קון. ]מות הוא שם המשחק[. ]ירושלים[ : תשע נשמות, ]תשע"חעורך ומו

2017. (002456067 ) 

 .ספרת --פשעים אלימים 

 .ספרת -- אריזונה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 רוס.מכ תשע"ח 848.5

ארזה ז'אק רוסו ; תרגמה מצרפתית: -ז'ן ז'ק מחבר. מכתב לד'אלמבר על התיאטרון / ז'אן ,רוסו
 .2017אפלרויט ; עריכה מדעית, מבוא והערות: עמוס הופמן. ירושלים : כרמל, תשע"ח -טיר

(002457192 ) 
 רוסו, ז'ן ז'ק.. מכתב לד'אלמבר על התיאטרון

 1717-1783אלמבר, ז'ן לה רונד ד', 

 .הבטים מוסריים ואתיים --תיאטרון 

 .הבטים דתיים --תיאטרון 

 .אגרות -- 18-המאה ה --סופרים צרפתיים 

 .פילוסופיה -- פוליטיקה ותרבות

 .18-המאה ה --הוי ומנהגים  --אירופה 
 ספרייה :

Literature 

 

 

 פי.ארץ תשע"ז 848.92

 ,שמן : מודן-מחבר. ארץ קטנה / גאל פיי ; מצרפתית: ניר רצ'קובסקי. מושב בן -1982 ,פי, גאל

[2017]. (002456505 ) 

 .ספרת --ילדים של הורים גרושים 

 .ספרת -- גזעיים-נשואין בין

 .ספרת --בורונדי 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 



 טוי.בק תשע"ז 895.6

מיפנית: איתן בולוקן ;  ; מחבר. הבוקר בא תמיד / מאת שיבטה טויו 1911-2013טויו, שיבטה, 
יה ספרי( 002457152) .2017 ,עורכת ומפיקה: שירה חפר. ]הבקר בא תמיד[. ]תל אביב[ : לוקוס

: 

Literature 

 

 

(1)E329.1 שדמ.יח תשע"ו 

אידיאולוגיה מול חיי  : שדמה, אילן מחבר. יחסי יהודים ערבים בערים המעורבות לוד ורמלה
היום יום / אילן שדמה. ]יחסי יהודים ערבים בערים המערבות לוד ורמלה[. ירושלים : כרמל, 

 ( 002435515. )2016תשע"ו 

 .רמלה --ראל יש --יחסי יהודים וערבים 

 .מצב חברתי --רמלה 

 .מצב חברתי --לוד 

 .לוד --ישראל  -- יחסי יהודים וערבים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

(1)E355.092 לחי.את תשל"ט 
לחיות את הנצח : זכרון לבנימין גל הי"ד שנפל בסיני בי"ב תשרי תשל"ד / ליקט וכתב: דוד נתיב ; 

 ( 002447479תשל"ט. ) ,[חובות : ]מוציא לאור לא ידועערך והביא לדפוס: מאיר חובב. ר
 אגרות -- 1955-1973גל, בנימין, 

 .רחובות --ישראל  -- חללי צבא ומלחמה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

(63)E982.1 בלט.רא תשע"ה 

דניאל בלטה ;  / בלטה, דניאל מחבר. ראש וראש : מסורת אתיופית פוגשת מנטליות ישראלית
 ( 002403982) .2015 ,י: יאיר חכם ; איורים: שלומי צ'רקה. ]ישראל[ : דניאל בלטהעורך ראש

 .היסטוריה --אתיופיה  --יהודים 

 .הוי ומנהגים --אתיופיה  --יהודים 

 .הוי ומנהגים --ישראל  --יהודי אתיופיה 

 .ישראל --טמיעה תרבותית  --יהודי אתיופיה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

(439.1)D47 ברנ.במ תשע"ז 
מחבר. במלכודת הרשע, האדישות והסילוף : פעולות ההצלה של הנזי ויואל  -1940ברנד, דניאל, 

ברנד בשואה ומחירן / דניאל ברנד ; עורכת: ד"ר נחמה ברוך. ]במלכדת הרשע, האדישות והסלוף[. 
 ( 002456190. )2017ראשון לציון : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, 

 1906-1964אל, ברנד, יו

 .ברנד, הנזי

 .קסטנר, ישראל

 .ספורים אישיים --בודפסט  -- הונגריה --שואה 

 .בודפסט --הונגריה  --פעלות הצלה  --שואה 

 .בודפסט --הונגריה  --עמידה והתנגדות  -- שואה

 .הונגריה -- עמידה והתנגדות --שואה 

 .הונגריה --פעלות הצלה  --שואה 

 .פורים אישייםס --הונגריה  --שואה 

 .הונגריה -- ציונים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

(439.1)D47 ברק.נז תשס"ח 
מחבר. נזכור ונזכיר : חוויתיו של נער מקרפטרוס בתקופת השואה /  -1930ברקוביץ, מרדכי, 

מרדכי ברקוביץ, תשס"ח.  : מרדכי ברקוביץ. ]נזכר ונזכיר[. מהדורה שניה מתוקנת. פתח תקוה
(002423151 ) 

 ברקוביץ, מרדכי

 .היסטוריה --נרסניצה  -- אוקראינה --יהודים 

 .ביוגרפיה --פתח תקוה  --ישראל  --נצולי שואה 

 .ספורים אישיים --נרסניצה  --אוקראינה  -- שואה

 (אוקראינה)נרסניצה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

(533.2)D5 גבר.תו תשע"ז 
ת עם ישראל בגולת תימן : מראשית ההתיישבות בתימן גברא, משה בן חיים מחבר עורך. תולדו

בזמן בית ראשון, ועד היום / כתב וערך: ד"ר משה גברא. ]תולדת עם ישראל בגולת תימן[. בני ברק 
 ( 002457013[. )2017: המכון לחקר חכמי תימן, תשע"ז ]

 .הוי ומנהגים --תימן  --יהודים 

 .חיי הרוח --תימן  --יהודים 

 .היסטוריה --ימן ת -- יהודים

 .מצב כלכלי --תימן  --יהודים 

 .היסטוריה --תימן  --ארגון קהלתי יהודי 

 .היסטוריה --ישראל  --יהודי תימן 

 .היסטוריה -- יהודי תימן --עליה 

 .תימן --רבנים 

 .יחסים אתניים --תימן 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

  



 

(A)E324.65 שינ.הש תשע"ג 
שתתפות הפוליטית של האזרחים הערבים בישראל : מחקר עמדות שינדלין, דליה מחבר. הה

/ מחקר : דליה שינדלין והישאם ג'ובראן ; מבוא: טל שחף ויעקוב  19-לקראת הבחירות לכנסת ה
נווה אילן[ : יוזמות ] ; Friedrich-Ebert-Stiftung : [עמוס. ]הרצליה–איברהים ; עריכה: איה בן

 ( 002456482. )2012קרן אברהם, ]תשע"ג[ 

 .2013בחירות,  -- ישראל. הכנסת

 .ישראל --מדיניות ממשלתית  --ערבים פלשתינאים 

 .פוליטיקה וממשל --ערבים פלשתינאים 

 .ישראל --השתתפות פוליטית 

 .ישראל --פעילות פוליטית  --ערבים פלשתינאים 

 .ישראל --פעילות פוליטית  --נשים ערביות פלשתינאיות 

 .ישראל --הצבעה בבחירות 

Israel. Keneset -- Elections, 2013. 

Palestinian Arabs -- Government policy -- Israel (State). 

Palestinian Arabs -- Politics and government -- 21st century. 

Political participation -- Israel (State). 

Palestinian Arabs -- Political activity -- Israel (State). 

Women, Palestinian Arab -- Political activity -- Israel (State). 

Voting -- Israel (State). 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

(AB)E398.2 פרץ.בי תשע"ז 

יואל שלום פרץ.  / פרץ, יואל שלום מחבר. בין השמש לירח : סיפורי עם של שבטי הבדווים בגליל
 ( 002457143. )2017תשע"ז  ירושלים : מינרוה,

 .גליל -- ישראל --בדוים 

 .פולקלור --גליל  --ישראל  --בדוים 

 .הוי ומנהגים --גליל  --ישראל  --בדוים 

 .גליל -- ישראל --מעשיות 
 ספרייה :

Cen.lib-Reserve 

 

 

A19 אבי.סל תשע"ז 

 : [אל-ראי"ה[. ]ביתשלמה חיים מחבר. סילופי הראי"ה / הרב שלמה אבינר. ]סלופי ה ,אבינר

 ( 002455431ספריית חוה[, ]תשע"ז[. )]

 .קוק, אברהם יצחק

 .עמדות -- חרדים לאמיים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A37 הר.רי תשע"ז-בן 

באר "בן הרוש, פנחס מחבר. ריח פינחס : חידושי הלכות בדיני ברכת הריח, ונלוה אליו: ביאור 
ומתן בדברי הפוסקים ראשונים ואחרונים עד אחרוני זמנינו /  פינחס" : ציונים ומקורות, משא

 ( 002459691תשע"ז. ) ,חברתיו וערכתיו... פינחס בן הרוש. ]ריח פנחס[. אשדוד : פינחס בן הרוש

 .הלכה --ברכות הריח 

 .חמר מאיר --הלכה  --ברכות הריח 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A37 מרי.חס תשע"ח 

בן זאב מחבר. חסד לאלפים : שאלות ותשובות בעניני ברכת כהנים, מעלתה  אליהו פנחס ,מרינו
וסגולתה / חברו... רבי אליהו פינחס הכהן מריינא, ריש מתיבתא... בווילנא ובישיבת מאה שערים 
בירושלים ; יוצא לאור... בתוספת הלכות, על ידי רחמים משה שעיו. יוצא לאור מחדש.. ירושלים 

 ( 002458928[. )2017תשע"ח ] : מכון מחקרי ארץ,

 -- .ברכת כהנים --תפלות. 

 .הלכה -- --ברכת כהנים  --תפלות. 

 .מדריכים --הלכה -- -- ברכת כהנים --תפלות. 

 .1800-1948 -- שאלות ותשובות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A37 פרץ.הפ תשע"ד 

קים : ביאור נרחב על ההגדרה מיכאל בן יוסף מחבר. הפסקים : מבט חדש ומקיף על ההפס ,פרץ
ו'י'ש'כ'ן'  ,מיכאל פרץ : Mexico ...הנכונה של "הפסק" ... / מיכאל בן מוהר"ר יוסף פרץ

 ( 002383695ב'א'ה'ל'י' ש'ם' ]תשע"ד[. )

 .הלכה --ברכות 

 .הלכה -- תפלה

 .הלכה --הפסק 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A51 בלי.מנ תשע"ז 
בר. מנחת בצלאל : כולל הערות, הארות ובירורים בענינים שונים בלידשטין, בצלאל יצחק מח

המובאים בספר מנחת חינוך... / ... מאת בצלאל יצחק בהר"ר זלמן אריה בלידשטיין. מהדורה 
 ( 002459681חדשה.. בני ברק : בצלאל יצחק בלידשטיין, תשע"ז. )

 .באורים --באבד, יוסף בן משה.. מנחת חנוך 

 .חדושים ופלפולים

 .מצוות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A51 זיל.מצ תשע"ח 
התורה מתוך עונג -זילברשטין, יצחק בן דוד יוסף מחבר. מצוות בשמחה : הדרך לקיום מצוות

על פי "שורשי  ...ושמחה : פרקי חיזוק, השקפה ומוסר, שזורים במעשים והנהגות מגדולי הדור
... / שנאמרו על ידי... רבי יצחק זילברשטיין, רבה המצוות" של ספר החינוך, לפי סדר הפרשיות

בני ברק : משה מיכאל צורן,  ...של רמת אלחנן ; כתב וערך... משה מיכאל צורן בן ה"ר פנחס
 ( 002459778. )-[2017]תשע"ח 

 מברצלונה.. ספר החנוך ,אהרן בן יוסף

 .דרשות --פרשת השבוע 

 .מוסר בתנ"ך

 .טעמים -- מצוות

 .ה ואהבהעבוד --אלקים 

 .יהדות --הבטים דתיים  --שמחה 

 .אנקדוטות -- רבנים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A67 בוב.בי תשע"ד 

מערכת בית צדיקים,  : Brooklyn, NY .בית המלכות : באבוב : חמשה עשר בשבט תשע"ד
 ( 002379410) .'14תשע"ד 

 אדלר, בנציון בן ישראל אליעזר

 (בובוב )חסידות

 .ושים, שיחות ואמריםדר -- נשואין
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A67 זאת.הת תשע"ד 
זאת התורה לא תהא מוחלפת : ... מענה לשו"ת הברי והשמא ח"ב סימן ד' אודות הדין תורה 

 ( 002379535) .[דקהל באבוב. ברוקלין, ניו יארק : תלמידי וחסידי באבוב, ]תשע"ד
 הלברשטם, בנציון בן שלמה, מבובוב

 ()חסידותבובוב 

 מרדכי דוד בן יעקב יצחק, מבובוב ,אונגר
 גרוס, יקותיאל זאב. הברי והשמא

 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A67 פקש.שע תשע"ח 

מתתיהו מחבר. שערי המועדים : שער ימי החנוכה : המשך מספר שערי חסידות : המפתח  ,פקשר
 ,"לים[ : מכון "שערי חסידות[ / ]הרב מתתיהו פקשר[. ]ירוש2439546לספרי חסידות ]רשומה 

 ( 002459131[. )2017תשע"ח ]

 .ספרות עיונית --חסידות 

 .דרושים, שיחות ואמרים --חנכה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A67 קול.מצ תשע"ג 
קול מצהלות חתנים : בטוב צדיקים תעלץ קריה, רמזים... של שפע ברכה והצלחה... לרגל שמחת 

נערך ונלקט  / ...כד... אדמו"ר שליט"א... הרב שלום בן... רבי אהרן מרדכיבית בעלזא, בנשואי נ
 ( 002366851על ידי יעקב שיף. ירושלים : גרפצ'יק, תשע"ג. )

 רוקח, שלום בן אהרן מרדכי

 (בלז )חסידות

 .גימטריות וראשי תבות

 .דרושים, שיחות ואמרים --נשואין 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A67 גקרו.שפ תשע" 

שמואל דוד בן אברהם משה. שפתי חן : הקדמה לספרי חסידות... ]מיוחד ליומי דחנוכה :  ,קרויס
עם סדר הדלקת נר חנוכה וחמשה נוסחי 'לשם יחוד' קודם ההדלקה[ / שנשמעו אצל השיעורים 

שנדרש ונלמד... ע"י רבי שמואל קרויס... האיר בכמה קהלות... באייראפע ובארה"ב ובסוף ימיו... 
געיט נ.י. ; נרשם ונסדר... בתוספות ליקוטי ביאורים ומקורות ע"י תלמידו חיים צבי -בעיר סי

 ( 002379489) .[מנחם מענדלאוויטש. קרית יואל : ח.צ.מ. מענדלאוויטש, ]תשע"ג

 .חנכה

 .ספרות עיונית -- -1915 --חסידות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A82 ויץ.מש תשע"ח 

 [חבר. משנת הש"ס : כל ששה סדרי משנה ערוכים ומסדורים ]צ"ל: ומסודריםשאול חיים מ ,ויץ

תשע"ח  ,בתמצית, עם כותרות ולפי סדר הגמרא / שאול חיים ווייץ. בני ברק : שאול חיים ווייץ
[2017( .]002459023 ) 

 .תקצירים -- --משנה 

 .טבלאות -- -- משנה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A012 תרצ"ז (אופ)אפא 

-ארבעטער 639בענדינער( י. אפאטאשו ברענטש -יארק : )מלאווער-אפאטאשו ביבליאגראפיע. ניו
 ( 002459440. )1937רינג, 

 .ביבליוגרפיה --אופטושו, יוסף 

 .ביבליוגרפיה --סופרים יידיים 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

  



 

A077 אשר.וא תשע"ז 
מבנים : חינוך הבנים לתורה ויראת שמים ; ...  אשר, משה שלמה מחבר. ואני תפלה : חלק ברוך

השער הראשון: הנהגות, תפילות... לשון הזוה"ק... ומאמרי יסוד בחינוך מגדולי הדורות. השער 
מנהג החלאק'ה והנהגת הקטן ביום  ... :השני: ביאורים ומו"מ בדברי רבותינו... השער השלישי

ספרי חסידות... השער הרביעי: מפי כתבם :  ...םשימלאו לו שלש שנים... נלקט מפי ספרים וסופרי
לשון... רבותינו ; ועליהם: ציונים והנהגות... של אאמו"ר... / ליקט וערך: משה שלמה בן... 

מורחבת עם הוספות רבות.. תל אביב : מכון אשרי האי"ש, תשע"ז.  ...הגר"ש אשר. מהדורה שניה
(002454917 ) 

 שמעון יוחאי ,אשר

 -- .ות שונותתפל --תפלות. 

 .יהדות -- הבטים דתיים --חנוך ילדים בבית 

 .יהדות --הבטים דתיים  --שער )ש שמאלית( 

 .ציטטות ומימרות --ספרות רבנית 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A077.2 בעלוץ תשע"ב 
בעלוץ צדיקים : יו"ל לרגל שמחת הבר מצוה ]של יעקב דב[ בבית מורינו הגה"צ האב"ד ור"מ 

מוציא ] : א ]ר' חיים צבי טיטלבוים[, ד' תשרי תשע"ב, קרית ויואל משה, ירושלם. ירושלםשליט"
 ( 002367659[. )2011לאור לא ידוע[, תשע"ב ]

 טיטלבוים, יעקב דב בן חיים צבי

 .דרושים, שיחות ואמרים --בר מצוה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A077.3 זוז.בצ תשע"ח 
בצל החכמה בצל הכסף : בירור הלכתי מקיף בפרטי דיני שותפות זוזוט, אמיר שמעון מחבר. 

 ( 002458907) .[2017יששכר וזבולון / הרב אמיר שמעון זוזוט. ירושלים : שם, תשע"ח ]

 (יששכר וזבולון )הסכם בלמוד תורה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A077.3 פול.מז תשע"ג 

ך : בענין דרך הלימוד בכמות ובאיכות ועצה שלמה אלכסנדר מחבר. מזה ומזה אל תנח יד ,פולק
מובטחת למניעת שכחת הלימוד... בתוספת מכתבים מגדולי ראשי הישיבות / יו"ל... ע"י שלמה 

 ( 002381518) .אלכסנדר בן ר' שמואל הלוי פאללאק. ליקוואוד : מכון באר התורה, תשע"ג

 .למוד והוראה --תלמוד תורה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A081 ביק.וו תש"א 

יארק : משה -אברהם. וועלט און היים : עסייען ... / הרב אברהם ביק ]אברהם שאולי[. ניו ,שאולי
 ספרייה :( 002459477. )1941שמואל שקלארסקי, תש"ב 

Cen.lib-Yiddish 

 

 



A081 גדל.דו תשע"ב 

 .ו ... דורון גדליהגדליה, דורון מחבר. דורון מדורון : פרקי הדרכה ומחשבה / חיברתיו וערכתי

 ( 002366978[. )2011תקוה : ד. גדליה, תשע"ב ]-פתח

 .יהדות -- הבטים דתיים --משפחות 

 .תקשרת בנשואין

 .יהדות -- הבטים דתיים --חנוך ילדים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A081 דין.עצ תשע"ח 

ושים ובאורים בעניינים נסים בן שלמה מחבר. ד' ספרים : עצה וגבורה : י"ח מאמרים, חד ,דין
שונים ; ישבעו מטובך : י"ח מאמרים מענייני ימי אלול וראש השנה ; גדול שמו : י"ח מאמרים 

מענייני יום הכיפורים ; ממגד שמים : י"ח מאמרים מענייני חג הסוכות ושמחת תורה / ... נסים 
 ( 002458938) .[2017דיין... ]ארבעה ספרים[. בני ברק : נסים דיין, תשע"ח ]

 .דרושים, שיחות ואמרים

 .דרושים, שיחות ואמרים --אלול )חודש( 

 .דרושים, שיחות ואמרים --ימים נוראים 

 .דרושים, שיחות ואמרים --סכות 

 .דרושים, שיחות ואמרים --שמיני עצרת ושמחת תורה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A081 דין.צה תשע"ח 

: צהלה ורנה : י"ח מאמרים מעניינים שונים ; בלולה בשמן  נסים בן שלמה מחבר. ד' ספרים ,דין
י"ח מאמרים מעניינים שונים ; תירושי המשמח : י"ח מאמרים מעניינים שונים ; דרכי נעם :  :

י"ח מאמרים מעניינים שונים / ... נסים דיין... ]ארבעה ספרים[. בני ברק : נסים דיין, תשע"ח 
[2017( .]002459127 ) 

 .חות ואמריםדרושים, שי
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A081 דין.שמ תשע"ח 

נסים בן שלמה מחבר. ג' ספרים : שמנה לחמו : י"ח מאמרים מעניינים שונים ; ולשמך  ,דין
 ... / אזמרה : י"ח מאמרים מעניינים שונים ; הואיל משה : כ"ב מאמרים מענייני משה והגאולה

 ( 002459129[. )2017ק : נסים דיין, תשע"ח ]נסים דיין... ]שלושה ספרים[. בני בר

 (משה )אישיות תנכית

 .דרושים, שיחות ואמרים

 .דרושים, שיחות ואמרים --גאלה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A081 לבו.שנ תשע"ג 

יצחק מחבר. שנו מדותי : ... של רבינו מאורן של ישראל מסאקמער, אשר הנחיל... האיך  ,לבוביץ
ונות דורות אלו בעיקבתא דמשיחא / מלוקט משיעורים שנאמרו ע"י... רב ור"מ להשמר מנסי

דקהל יראים וואודרידזש ]ר' יצחק לעבאוויטש[ ; י"ל ע"י תלמידיו. וואודרידזש : הוצאת דולה 
 ( 002379522ומשקה, תשע"ג. )

 .תלמוד תורה

 .יהדות -- הבטים דתיים --ארה"ב 

 .חבורים בעד ונגד --ציונות 
 ה :ספריי

Cen.lib-Stacks 

 

 

A081 פרש.קב תשע"ד 

 : Lakewood, NJ .[טוביה מחבר. קובץ מאמרי טוביה פרשל. ]קבץ מאמרי טוביה פרשל ,פרשל

 ( 002459940בית מדרש אור טוביה, תשע"ד. )
 ביבליוגרפיה --ספרים 

 .ביוגרפיה -- רבנים

 .ירושלים -- ישראל --מדפיסים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A092 כהן)כהן( תשמ"ט 
כהן נאמן : לזכרם של הורינו ר' אורי שרגא ב"ר אהרן הכהן, נלב"ע ג' אדר תשל"א ; מרת קילא 

 ( 002366991) .[?בת דוד, נלב"ע ד' ניסן תשמ"ב. ]פתח תקוה?[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, ]תשמ"ט
 הכהן, אורי שרגא בן אהרן

 הכהן, קילה בת דוד
 ביפוס, שמשון בן אהרן

 רייה :ספ

Cen.lib-Stacks 

 

 

A311.4 בר.עבו תשע"ז 

סדור.. תשע"ז.. טורונטו.. סדר עבודת ישראל : דפוס רעדעלהיים : כולל סליחות,  ..תפלות
 'זולות, וקרובות : מנהג אשכנז ופולין / ערכו: ר' יצחק בן אריה יוסף דוב, המכונה דר ,יוצרות

ירושלים[ : מכון ] ; ישיבת נר ישראל -נטו : אוצרנו זליגמן בער... ; ]העורך[: יצחק עקיבא סץ. טור
 ספרייה :( 002456865[. )2017ירושלים, מפעל חכמי אשכנז, תשע"ז ]

Judaica 

 

 

A311.6 הור.וח תשע"ב 

וחי בהם : ביאורים לברכות השחר ותפילת שמונה עשרה / ליקט וחיבר...  .הורביץ, בניהו מחבר
 ( 002380997[. )2011הורביץ[, תשע"ב ]ישראל[ : ]בניהו ] .בני'הו הורביץ
 הורביץ, בניהו

 .באורים --ברכות השחר  .תפלות

 .באורים -- (שמונה עשרה )תפלה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 



A314.12 תש"ל 
תקונים.. ליל שבועות.. תש"ל.. ירושלים.. קריאי מועד לליל חג שבועות : לפי מנהג אבותינו 

 .[. שלמה בן בנימין סיאני ... ירושלים : )דפוס י' מונזון(, ]תש"לי"ל ע"י .. / ...הקדמונים 

 ספרייה :( 002374008)

Cen.lib-Stacks 

 

 

A317.1 יחי.יו תשנ"ו 
יחיאל בן אברהם, מרומא מחבר. יוצר לפסח : ... והוספנו בסוף הקונטרס סדר אירוסין ונישואין / 

הלל משה ב"ר יוסף ברוך מסירמוניטא...  לר' יחיאל בר אברהם מרומא ; יו"ל עם הערות ע"י ר'
 ( 002374207ירושלים : ]מוציא לאור לא ידוע[, שנת ש'ש'ו'ן' ושמחה י'מצ'א בה ]תשנ"ו[. )

 פיאטילי, מרדכי א

 .תפלות. זמירות ופיוטים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A319 אורי.וי תשע"ג 

תפלת אליהו הנביא ;  ; ישמעאל כהן גדולתפלות.. תפלות שונות.. אורי וישעי : הכולל: תפלת רבי 
מתיקוני הזוה"ק[. בני ]תפלה נאה מסידור השל"ה ; סגולה להצלחה מהבן איש חי ; תיקון מ"ח 

 ( 002375203ברק : משפחת ששון, ]תשע"ג?[. )

 .סגלות ורפואות
 ספרייה :

Cen.lib-Special Books 

 

 

A319.2 ברכ.המ תק"כ 

סדר סעודה, ברכת ] : בני ברק.. אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה תפלות.. ברכת המזון.. תשנ"ו..
 ( 002368201) .[1995]המזון ושבע ברכות[. ]בני ברק[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשנ"ו 

 פלדמן, ישראל יצחק
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A351 אור.מנ תשנ"ט 
"י מוסדות ויז'ניץ בארה"ק קובץ אור מנחם : מזכרת משמחת חגיגת הכנסת ספר תורה שנכתב ע

 ...מוהר"ר מנחם זאב עדעלשטיין ונוות ביתו... מיאמי פלורידה, שנחוג... במעמד ...לכבוד
אדמו"ר... והוכנס לביהמ"ד הגדול אהבת ישראל ויז'ניץ ... כ"ד באלול... תשנ"ט... בני ברק / 

: מוסדות ויז'ניץ בארה"ק, הר"ר חיים מאיר אוביץ[. ]קבץ אור מנחם[. בני ברק  -]כתיבה ועריכה 
 ( 002367366תשנ"ט. )

 אדלשטין, מנחם זאב

 (חסידות)ויז'ניץ 

 .בני ברק --ישראל  --בתי כנסת 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A351 קבץ.מז תשע"ב 
קובץ מזכרת נצח : דרשות וזכרונות ממסיבת... מעמד הכרת הטוב וקריאת השם לבנין... היכל 

אד, 'בנין ר' משה יהודה ובנו ר' אברהם פנחס בערקאוויטש'. ]קבץ מזכרת התורה והתפלה טאשנ
 ( 002369231מכון להנחלת מורשת רבותינו, תשע"ב. ) -נצח[. מאנסי : מורשה להנחיל 

 .ניו יורק --ארה"ב  --בתי כנסת 

 .דרשות

 .בתי כנסת, חנכת הבית
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A351 רוז.לה תשע"ז 

ראל מחבר. להתפלל על שפת הים של תל אביב : בית הכנסת הגר"א: 'ביוגרפיה', יש ,רוזנסון
 ( 002457007. )2017ישראל רוזנסון. ירושלים : כרמל, תשע"ז  / זיכרון

 מוילנה ,אליהו בן שלמה זלמן
 1874-1960הלוי, יוסף צבי בן אברהם, 

 לנדא, אליהו בן אלעזר

 (בית הכנסת הגר"א )תל אביב

 .היסטוריה --ל אביב : שכונה( מאה שערים )ת

 .היסטוריה --תל אביב  --ישראל  -- בתי כנסת

 .תל אביב --ישראל  --ארגון ומנהל  --בתי כנסת 

 .ביוגרפיה --תל אביב  --ישראל  --רבנים 

 .היסטוריה -- בנינים ומבנים --תל אביב 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A381 ארג.שב תשע"ג 

)רמות א ירושלים(. שבת קודש : דברי תורה שנאמרו ביום עיון "ארגון בני  ארגון בני הישיבות .
 ( 002373138) .[הישיבות" רמות א. ]שבת קדש[. ]ירושלים[ : ארגון בני הישיבות, ]תשע"ג

 .דרשות --שבת 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A381 מלי.יק תשס"ג 
"ט... רבותינו עצי תמרים... על ציון הרשב"י מילין יקירין : ...ליקוטים... מספרי... תלמידי הבעש

מלין יקירין[. בני ברק : ישיבה קטנה ] ...וענייניו, על שבת קודש, גודל התורה והתפילה ועוד
 ( 002382890דרבינו יואל, תשס"ג. )

 .דרושים, שיחות ואמרים --מקום קבורה  --שמעון בן יוחאי, תנא 

 .דרושים, שיחות ואמרים --שבת 

 .דרושים, שיחות ואמרים --ורה תלמוד ת

 .דרושים, שיחות ואמרים --תפלה 

 .דרושים, שיחות ואמרים --חסידות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A382.1 שטי.מש תשע"ד 
שטינברג, חיים מאיר יחיאל מחבר. משנת חיים בעניני יציאת מצרים / ... חיים מאיר י. הלוי 

 002381515. בני ברק : חיים מאיר י. הלוי שטינברג, תשע"ד. )שטינברג בהג"ר שרגא פייבל הלוי ..

) 

 .דרשות --יציאת מצרים 

 .הלכה -- יציאת מצרים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A382.3 ברז.מד תשע"ח 

יוסף צבי מחבר. מדרש רבינו בחיי : ארבעת המינים ; הגיון לבי : קובץ בעניני חג הסוכות /  ,ברזל
 ( 002455490) .[2017רש רבנו בחיי[. בני ברק : יוסף צבי ברזל, תשע"ח ]יוסף צבי ברזל. ]מד

 .דרושים, שיחות ואמרים --ארבעת המינים 

 .הלכה -- סכה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A382.3 זיל.בי תשע"ז 

יחיאל מיכל מחבר. בים דרך : ענייני חג הסוכות / משעורי... ר' מיכל זילבר ; ]העורך בן  ,זילבר
 ( 002455482[. )2017בר[: ר' אברהם שלמה. ירושלים : מכון בים דרך, תשע"ז ]המח

 .דרשות --סכות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A382.3 סדר.סכ תשע"ח 

אושפיזין, נטילת לולב,  ,סדר סוכות ושמחת תורה : כולל בתוכו: ישיבת סוכה, קידוש ליל יו"ט
שענא רבה, פרידה מהסוכה, שמיני עצרת, תפילת הלל, הושענות, שמחת בית השואבה, קהלת, הו

גשם, שמחת תורה, הקפות, שירים חסידיים. ]סדר סכות ושמחת תורה[. תל אביב : מכון אבני 
 ( 002455535[. )2017שוהם, תשע"ח ]

 .דרושים, שיחות ואמרים -- --הושענות והקפות  --תפלות. 

 .דרושים, שיחות ואמרים -- --הלל )תפלה( 

 .הלכה --סכות 

 .דרושים, שיחות ואמרים --סכות 

 .זמירות ופיוטים --סכות 

 .מנהגים --סכות 

 .תפלות וברכות --סכות 

 .דרשות -- שמיני עצרת ושמחת תורה

 .דרושים, שיחות ואמרים --חסידות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A384.1 דין.נר תשע"ח 

 : : מ"ה מאמרים מענייני חנוכה ; ישבע טובנסים בן שלמה מחבר. ב' ספרים : נר למשיחי  ,דין

תשע"ח  ,כ"א מאמרים מענייני חתן וכלה / ... נסים דיין... ]שני ספרים[. בני ברק : נסים דיין
[2017( .]002458930 ) 

 .דרושים, שיחות ואמרים --חנכה 

 .שיחות ואמרים ,דרושים --נשואין 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A384.1 וול.אר תשע"ח 
וולקן, אהרן חיים מחבר. ארון חיים : חנוכה : חידושי תורה, רעיונות ופנינים... בדרך אגדה 

ודרוש, מושתתים על יסודות... של... מאורי החסידות, ערוך ומסודר לפי נושאים וערכים, מחולק 
ל ערכתי... אהרן חיים בלאאמו"ר... אפרים פיש / לאחד עשר שערים, המקיף... את כל עניני חנוכה

 ( 002459148[. )2017תשע"ח ] ,וולקן. ירושלים : אהרן חיים וולקן

 .דרושים, שיחות ואמרים --חנכה 
 ערכים לפי אלף בית --חנוכה 

 .ספרות עיונית -- -1915 --חסידות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A384.1 זיל.בי תשע"ח 
.. ר' מיכל זילבר ; ]העורך בן זילבר, יחיאל מיכל מחבר. בים דרך : ענייני חנוכה / משעורי.

 ( 002459171) .[2017המחבר[: ר' אברהם שלמה. ירושלים : מכון בים דרך, תשע"ח ]

 .דרשות -- חנכה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A384.1 משכ.הר תשע"ג 
משכנות הרועים : חנוכה : הלימוד... לעשות זכר לנס חנוכה הנוגע... לזמנינו : יאהרצייטען שחל 

חנוכה : ליקוטי אר"ג עניני חנוכה... : קהילת שיפשוהל וויען : הטיילונג בוויען... : למען  בימי
תזכור את יום צאתך מארץ מצרים... למה מזכירים יציאת מצרים בכל יום... : סדר הדלקת נר 

[. 2012ראזענבערג, תשע"ג ] .א : Monsey NY .חנוכה וברכת המזון / ... ע"י אהרן ראזענבערג
(002369414 ) 

 .חנכה

 .חיי הדת --וינה )אוסטריה( 

 .וינה -- אוסטריה --רפורמים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A384.3 כי.שרי תשמ"ט 

יז באדר -קובץ מאמרים לימי הפורים : לזכרו של מנחם ישראל גנץ, ר"ח שבט תשכ"ט :כי שרית 
 : ניה ומתוקנת.. ישיבת שעלביםהעורכים: הרב משה גנץ, הרב אורי דסברג. מהדורה ש /תשמ"ז 

 ( 002455090[. )1989גנץ, תשמ"ט ]
 גנץ, מנחם ישראל בן משה

 .מאמרים -- הלכה --פורים 

 .מאמרים --פורים במחשבת ישראל 

 .ביוגרפיה -- תלמידי ישיבות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A384.4 כלב.לל תשע"א 

ירושלים : קרן ר' ישראל  .ופזמונים לל"ג בעומר כלבו לל"ג בעומר : לקט תורות... תפילות ושירים
 ( 001212518) .[?דב אודסר להדפסת והפצת ספרי רבי נחמן מברסלב, ]תשע"א

 .זמירות ופיוטים --לג בעמר 

 .תפלות וברכות --לג בעמר 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A410.1 יהו.נת תשע"ג 
ל : פרק א ; עיון התשובה : בו ישא ויתן יהודה ליואי בן בצלאל מחבר. נתיב התשובה / למהר"

בקושיות... להעמיק ולעיין בפשט דברי המהר"ל : ביאורי התשובה : בו יתבאר... ובעומק דברי 
המהר"ל : סוד התשובה : בו יתבאר הסוד... בדברי המהר"ל לפי הנגלה בספרי הזוהר ושאר ספרי 

תיבות עולם. נתיב התשובה[. ירושלים : ק. קבלה, נכתב ... ע"י קלמן בן הרב משה מרדכי יורמן. ]נ
 ( 002379524יורמן, תשע"ג. )

 .תשובה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A410.3 סופ.מש תשע"ח 
סופר, שמואל יעקב מחבר. משכני אחריך : תקן את נפשך : פרקי הדרכה לשינוי פנימי ומימוש 

ורים... מפי גדולי בעלי המוסר... : שאיפותינו בעבודת ה' ובתיקון המידות, שזורים בעובדות וסיפ
פאר ראקאווי... / ... שמואל  ,על פי משנתו של... רבי יחיאל יצחק פאר, ראש ישיבת דרך איתן

יעקב בהר"ר ישעיהו אברהם סופר ; עורך: הרב שמעון טיקוצקי. בני ברק : שמואל יעקב סופר, 
 ( 002455057[. )2017תשע"ח ]

 פאר, יחיאל יצחק

 .יכיםמדר --מוסר 

 .ספורי מעשיות --רבנים 

 .אנקדוטות -- רבנים

 .תנועת המוסר
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A410.6 ארח.יש תשע"ז 
אורח ישרים : שיחות על סדר זמני השנה, בדרכה של סלבודקא. ]ארח ישרים[. ירושלם : 

 ( 002459089) -[2017, תשע"ז ]0527131858

 .ספרות עיונית --תנועת המוסר 
 פרייה :ס

Cen.lib-Stacks 

 

 

A410.6 הרר.בע תשנ"ח 

צפונות המוסר : חידושים וביאורים ומאמרים לספר  -שמשון מחבר. בעקבות בית אבא  ,הררי
 .צפונות המוסר ]על ספר 'חכמה ומוסר' חלק א וג[ / שמשון הררי. ירושלים : מכון מירב, תשנ"ח

(002379765 ) 
 זיו, שמחה זיסל.. חכמה ומוסר

 .ספרות עיונית --ת המוסר תנוע
 קורדוברו, משה בן יעקב. תמר דבורה

 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A411.761 ווג.בי תשע"ד 

צפורה מחבר. בין הצלחת לטבעת : מבט אל תקופת קישורי התנאים / צפורה ווגל ; השתתפו  ,ווגל
.. ברוקלין, ניו יורק : בכתיבה ובעריכה: רחל שאבי ; עריכה לשונית: צילה גרינברג. הוצאה שניה

 ( 002381606[. )2014חיש, כפר חב"ד, תשע"ד ]

 .מדריכים --כלות 

 .מדריכים -- יהדות --הבטים דתיים  --נשואין 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A411.772 פוק.מש תשע"ה 
פוקס, מנחם מנדל מחבר. משיב שלום : שו"ת בהלכות שמירת הלשון ובין אדם לחברו : שאלות 

שובות בהלכות המצויות בחיי היום יום בעניני שמירת הלשון ובין אדם לחברו / שנשלחו לארגון ות
מו"ץ העדה החרדית... ירושלים...  ,משמרת השלום ונענו ע"י רב הארגון... רבי מנחם מנדל פוקס

התשובות נכתבו בקצרה ובבהירות... ירושלים : משמרת השלום, ת'קבלו ע'ליכם ש'מירת ה'לשון 
 ( 002459072שע"ה[. )]ת

 (ירושלים)משמרת השלום 

 .מדריכים --הלכה  --רכילות ולשון הרע 

 .מדריכים -- הלכה --יחסים בין אישיים 

 .חבורים פופולריים --שאלות ותשובות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A411.773 הכה.שפ תשכ"ז 
מברר דין ודעת תוה"ק על החיוב הכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב מחבר. שפת תמים : המעורר ו

ונלוה אליו מאמר תפילה  ; ...לדיבור אמת וכשר ומשא ומתן באמונה ועוד מצוות בין אדם לחבירו
בציבור )מספר שמירת הלשון(... / מאת... החפץ חיים ]הרב ישראל מאיר הכהן[. ברוקלין, נ. י. : 

 ( 002456690ועד להרמת קרן התורה, ]תשכ"ז[. )

 .יהדות -- הבטים דתיים --אמת ושקר 

 .תפלה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A451 ביט.בי תשע"ח 
ביטון, שמעון בן ברוך מחבר. בין אדם לפרשה / שמעון ביטון ; עריכה: שרית קרקובר. ]ירושלים[ 

 ( 002459078. )-2017: דברי שיר, תשע"ח 

 .רעיונות והגיגים --פרשת השבוע 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A451 ויס.וי תשע"ח 

משיעוריו...  / ...דוד בן משה יעקב מחבר. ויברך דוד : שיחות ומאמרי מוסר על סדר הפרשיות ,ויס
 ( 002459183) .-[2017של... רבי דוד וייס. בני ברק : מכון נר ישראל, תשע"ח ]

 .דרשות --פרשת השבוע 

 .מוסר בתנ"ך
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A507 מאי.למ תשע"ג 

 .[אלחנן י מחב ר. לימוד הלכה לפי מרכיבים / אלחנן י' מאיר. ]למוד הלכה לפי מרכיבים ,מאיר

 ( 002382014. )2013עתניאל : גילוי, תשע"ג 

 .הלכה --גטין 

 .הלכה --אבות מלאכות( )הוצאה מרשות לרשות 

 .הלכה --ונשמרתם מאד לנפשותיכם 

 .הלכה -- בשר בחלב

 .הלכה --הצלת נפשות 

 .למוד והוראה -- הלכה

 .הלכה -- לפני עור לא תתן מכשול

 (הלכה )מתחום חשן משפט
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A509.2 תשע"ז (גפן)ונג 

ההדיר והוסיף מבוא  ,ונגרובר, ידידיה מחבר. ר' שם טוב גפן : פרקי חיים, איגרות ומאמרים / ערך
ה : ידידיה ונגרובר ; ירושלים : נזר דוד : והערות: ידידיה ונגרובר. ]רבי שם טוב גפן[. מטול

 ( 002456364מיסודם של מוסדות אריאל, מפעלי תורה, יהדות וחברה בישראל, תשע"ז. )
 גפן, שם טוב
 אגרות --גפן, שם טוב 
 משנתו --גפן, שם טוב 

 .ביוגרפיה --מלמדים )ל בקובוץ( יהודיים 

 .מאמרים -- יהדות
 ספרייה :

Judaica 

 

 

A561 ת תשל"בהרא.א 
הראיני את מראיך השמיעיני את קולך : ילקוט מדברי חז"ל ושו"ע ומרו"א על חומר האיסור לגדל 

 ( 002374000ם : צבי מאשקאוויטש, תשל"ב. )-בלורית, ח"ו. י

 .יהדות --הבטים דתיים  -- (שער )ש שמאלית
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A561 יוס.טע תשע"ז 
ר. טעם ההלכה : ... שתי הלכות יומיות מעשיות המלוקטות מספרי יוסף, יצחק בן עובדיה מחב

ה"ילקוט יוסף", למרן הרשל"צ הרב יצחק יוסף : ההלכות משולבות בבאורים... ובסיפורים... / 
 ( 002454873חיברתיו... שלומי ביטון בן... אברהם... בית שמש : שלומי ביטון, תשע"ז. )

 יוסף, יצחק בן עובדיה.. ילקוט יוסף

 .ההלכה היומית

 .אנקדוטות --רבנים 

 .ספורי מעשיות --רבנים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562 מרג.של תש"ס 

נתן מחבר. שולחן של תורה : הלכות... על פי דברי המשנה ברורה... / בעריכת נתן  ,מרגלית
 ( 002367306תשס"ד. )-מרגלית... ]שלחן של תורה[. ירושת"ו ]=ירושלים[ : נ' מרגלית, תש"ס

 .תקצירים --הכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב.. משנה ברורה 

 .הלכה --תפלות. ברכת המזון 

 .הלכה --ברכות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



A562.1 שפי.מא תשע"ז 
קרו, יוסף בן אפרים מחבר. מאורות בני יששכר : על סדר שולחן ערוך הלכות ציצית ותפילין ; ... 

דושי הלכות, מנהגי קודש... על דברי הפוסקים נסמכות... ועל אדני החסידות שונה הלכות : חי
מיוסדות ; נעימות הלכה : אמרות... על דרך פרד"ס... ; ועל כל אלו נוספו: הגהות והערות... 

ללבן ההלכות... ההנהגות... / מבאר תורתו... של... ר'  :מאורי שונה הלכות ומאורי נעימות הלכה 
ינוב... נלקטו מבינות עשרות ספריו... ומספרי צאצאיו ותלמידיו... ; נערך ונסדר צבי אלימלך מד

מאורות בני יששכר[. בית שמש : מעיינות מהרצ"א, תשע"ז  -על ידי... שלום לייפער. ]שלחן ערוך 
[2017]. (002455537 ) 

 .באורים -- קרו, יוסף בן אפרים.. שלחן ערוך ארח חיים. הלכות ציצית

 .באורים -- בן אפרים.. שלחן ערוך ארח חיים. הלכות תפלין קרו, יוסף

 .הלכה --ציצית 

 .הלכה --תפלין 
 הלכה --הדור מצוה 

 .תשובה

 .דרושים, שיחות ואמרים --בר מצוה 

 .ספרות עיונית --דינוב )חסידות( 

 .דרושים, שיחות ואמרים -- חסידות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.2 ברו.טל תרפ"ט 
ט, ישעיה בן שמואל מחבר. טל השמים : כולל דיני אבות מלאכות ארבעים חסר אחת ברו

תולדותיהן ושבותיהן / אשר לקטתי ואספתי ממקומות המפוזרים בש"ע... ומרמב"ם ומפסקי 
לונדון[ : דפוס ] ...האחרונים, העתקתי אותם בלשון יודיש... ישעי' בהרבני... שמואל סג"ל בראט

 ( 002383033וש'מ'רתם' א'ת ש'ב'תו'תי ]תרפ"ט[. )י' נאראדיצקי, שנת 

 .הלכה --אבות מלאכות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.2 ברו.מק תשע"ד 
ברורמן, אליהו מחבר. מקררים ומקפיאים בשבת : בעידן הטכנולוגיה המתקדמת / יו"ל ע"י 

[. 2014ברוורמן, תשע"ד ]אליהו ברוורמן. מהדורת אייר תשע"ד.. ]ירושלים?[ : אליהו 
(002381516 ) 

 .טכנולוגיה והלכה

 .הלכה -- שבת

 .הלכה --מקררים 

 .הלכה --מכשירים ומתקנים חשמליים 

 .הלכה -- חשמל
 ספרייה :

Beit Hamidrash 

 

 

A562.2 שטר.הק תשע"ז 

רפאל בן משה מחבר. הקדמת מלאכה קודם שעת הפיקוח נפש / רפאל שטרן. ]הקדמת  ,שטרן
 ( 002455172[. )2017קודם שעת הפקוח נפש[. גבעת שמואל : ועד טוב, תשע"ז ] מלאכה

 .הלכה -- שבת

 .הלכה --הצלת נפשות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

A562.3 גול.אה תשע"ח 

חנוכה : ... בדרך  : גולדמן, שלמה בן מרדכי, מזויל מחבר. אהל שלמה : חידושים ופלפולים
"ס ובדברי הפוסקים... / מאת... מרן שלמה גולדמן, אבדק"ק צאנז הפלפול והדרוש בסוגיות הש

מכון שלמה משנתו, תשע"ח  :זוועהיל, אשר דרש במקהלות בימי החנוכה. יוניאן סיטי, ניו ג'רסי 
[2017( .]002458905 ) 

 .הלכה --חנכה 

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.3 יוס.בי תשע"ח 
מחבר. בית היין : משיחותיו ודרשותיו בהלכה ובאגדה... בעניני חנוכה... / של... רבי יוסף, עובדיה 

עובדיה יוסף... ; עורך ראשי: הרב גד יזדי ; עורך: הרב אריאל קויתי. ירושלים : מפעל ארזי 
 ( 002459027[. )2017הלבנון, תשע"ח ]

 .הלכה -- חנכה

 .דרושים, שיחות ואמרים --חנכה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.3 מנד.הל תשע"ד 
מנדלוביץ, יעקב אלעזר מחבר. שיעורי הלכה ברורה : הלכות ד' מינים / מתוך שיעורי ר' יעקב 

[. 2013אלעזר מענדלאוויטש... ]שעורי הלכה ברורה[. קרית יואל : מקשיבי השיעור, תשע"ד ]
(002379528 ) 

 .הלכה -- ארבעת המינים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.3 מנד.לה תשע"ד 
מנדלוביץ, יעקב אלעזר מחבר. להודות ולהלל : אין דעם קונטרס איז מבואר די הלכות און 

ארוסגענומען פון  .מנהגים פון די ימי כסלו וטבת : חנוכה, עשרה בטבת, ניטל נאכט, שובבי"ם
נומען געווארן... צוזאמענגע / שו"ע און פון אסאך פוסקים ראשונים און אחרונים להלכה למעשה

[. 2013יואל מענדלאוויטש, תשע"ד ] : Monroe NY .דורך יואל ב"ר עקיבא מרדכי מענדלאוויטש
(002379484 ) 

 .הלכה --חנכה 

 .הלכה -- (טבת )חודש
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A562.3 פיל.דב תשע"ח 

שו"ע: הלכות חנוכה ופורים יוסף בן אפרים מחבר. דבר המועד : ביאורים והלכות על סדר ה ,קרו
דבר המועד[.  -חברתי וערכתיו... אברהם יהושע העשיל פיליפ בן... ר' ירחמיאל. ]שלחן ערוך  /

 ( 002458999[. )2017אשדוד : אברהם יהושע העשיל פיליפ, תשע"ח ]

 .באורים --קרו, יוסף בן אפרים.. שלחן ערוך ארח חיים. הלכות חנכה 

 .באורים --לחן ערוך ארח חיים. הלכות מגלה ש ..קרו, יוסף בן אפרים

 .הלכה --חנכה 

 .הלכה -- פורים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.3 רז.לב תשע"ד 

 : אלעזר זאב מחבר. לב שמח : סדר ימי הפורים... / חברתיו... אלעזר זאב רז... ירושלים ,רז

 ( 002379710[. )2014מוסדות מתן תורה, תשע"ד ]

 .ההלכ -- פורים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.3 רז.עטר תשע"ד 
רז, משה יוחאי מחבר. עטרת זהב : הנהגת ימי הפורים בשרשיה וטעמיה / משה יוחאי רז 

 ( 002379716בלאאמו"ר רבי אלעזר. ירושלם : מוסדות מתן תורה, תשע"ד. )

 .הלכה -- פורים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.3 שלז.שו תשע"ז 
ימים נוראים תשע"ח /  -ינגר, אליהו בן אהרן צבי מחבר. שואלין ודורשין : קובץ מאמרים שלז

[. 2017המרכז התורני בגילה, ]תשע"ז  -מאת הרב אליהו שלזינגר... ירושלים : שערי גילה 
(002455017 ) 

 .הלכה --ימים נוראים 

 .ימים נוראים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563 גרו.שש תשמ"ט 

שלום יהודה מחבר. ששה ספרים נפתחים / ... שלום יודא גראס... ברוקלין : ]מוציא לאור  ,סגרו
 ( 002367820לא ידוע[, תשמ"ט. )

 .ארה"ב -- מזון כשר

 .כשרות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A563.3 גרו.נא תשע"ח 

המתנה קודם  ,תהלכות טהרה : קיצור דיני הרחקו -גרוס, מרדכי בן צדוק מחבר. נאות מרדכי 
ב"ב : מערכת  .הספירה והפסק טהרה הלכה למעשה / נו"נ... ]ע"י[ מרדכי בן הרב צדוק גרוס

 ( 002459648[. )2017"נאות מרדכי", תשע"ח ]
 גרוס, משה בן שמואל שמלקא

 .מדריכים -- הלכה --טהרת המשפחה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.3 ניד.טה תשע"ח 
. טוהר ישראל : קיצור הלכות טהרת המשפחה... : הלכות נדה לפרטיהם... נידאם, אלעזר מחבר

אלעזר נידאם,  ...לפי סדר השו"ע ; ובסופו: קיצור הלכות צניעות והלכות יחוד / אשר חברתי
 002457238) .[2017]דומ"צ בעיה"ת בני ברק... ]טהר ישראל[. בני ברק : אלעזר נידאם, תשע"ח 

) 

 .באורים -- שלחן ערוך יורה דעה. הלכות נדהקרו, יוסף בן אפרים.. 
 תקצירים --נידאם, אלעזר. דבר הלכה 

 .הלכה --טהרת המשפחה 

 .מדריכים --הלכה  --צניעות 

 .מדריכים -- הלכה --יחוד 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.3 קלי.שא תשע"ו 
.. משה שאול קליין. בני קלין, משה שאול מחבר. שאילת משה : שערי טהרה : בעניני ווסתות / .

 ( 002459799ברק : מכון טהרת ישראל, תשע"ו. )

 .הלכה -- טהרת המשפחה

 .הלכה --כללי ספקות 

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.6 באר.מר תשס"א 
 ישראל גבריאל חיים אדלר[. ]ירושלים[ : מכון באר -לקט עניני ברית מילה / ]מלקט  -באר מרים 

 ( 002364614מרים, תשס"א. )

 .ברית מילה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.7 ולס.מש תשע"ח 

 / "יוסף בן אפרים מחבר. משנת הלוי : על שו"ע יו"ד הלכות רבית, עם "פסקי המשנה ,קרו

 .[2017]משנת הלוי[. ביתר עלית : אהרן ולס, תשע"ח  -חיברתי... אהרן הלוי ולס. ]שלחן ערוך 

(002459768 ) 

 .באורים -- קרו, יוסף בן אפרים.. שלחן ערוך יורה דעה. הלכות רבית

 .הלכה --רבית 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

A563.7 מנד.הל תש"ע 

שיעורי רבי יעקב  / מנדלוביץ, יעקב אלעזר מחבר. שיעורי הלכה ברורה : הלכות טבילת כלים
קרית יואל. ]שעורי הלכה ברורה[. קרית  אלעזר מענדלאוויטש, רב ומו"ץ ביהמ"ד הלכה ברורה

 ( 002379525[. )1999יואל : מקשיבי השיעור, תש"ע ]

 .הלכה --טבילת כלים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.7 שינ.כל תשע"ח 
שינפלד, ישראל אשר מחבר. כל צפור טהורה תאכלו : דיונים בהלכה בענין סימני טהרה של 

סוגית נשר... / מאת ישראל אשר שיינפלד. מהדורא שלישית.. העופות, וביאורי השיטות של 
 ( 002458884[. )2017ירושלים : שיינפלד, תשע"ח ]

 .הלכה -- עופות בית
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A564 אוח.מא תשע"ז 

 / ...משה בן שלמה מחבר. מאורות משה : הכולל בתוכו פסקי דין... בבתי דין הרבניים ,אוחנונה

 .[2017]וערכתיו... משה אוחנונה בן... רבי שלמה. ירושלים : משה אוחנונה, תשע"ז  חיברתיו

(002457223 ) 

 .באורים -- קרו, יוסף בן אפרים.. שלחן ערוך אבן העזר

 .באורים -- קרו, יוסף בן אפרים.. שלחן ערוך חשן משפט. הלכות עדות

 .באורים -- ונטעןקרו, יוסף בן אפרים.. שלחן ערוך חשן משפט. הלכות טוען 

 .פסקי דין --ישראל  --בתי דין רבניים 

 (הלכה )מתחום אבן העזר

 .הלכה --עדים 

 .הלכה --טוען ונטען 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A564 כהן.כת תשע"ח 
כהן, יקותיאל בן דב מחבר. הכתובה ומסורתה : חלק א: מימי האבות ועד דורינו, במקורות חז"ל, 

בתוספת ביאורים, סימנים וציונים... : אסופה מתוך התלמוד והמדרשים,  גאונים וראשונים,
נערך... ע"י הרב יקותיאל כהן.  / מקורות עתיקים וגניזה, כולל אוספי שטרי כתובה עתיקים

 ( 002459021) .[2017]]הכתבה ומסרתה[. ירושלים : יקותיאל כהן, תשע"ח 

 .ציטטות -- --תלמוד בבלי 

 .הלכה --כתבות 

 .באורים -- ותכתב

 .היסטוריה --כתבות 

 .הלכה --שטרות 

 .ציטטות ומימרות --ספרות רבנית 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 



A564 רוז.פת תשע"ד 

העורך:[ ] ; יוסף בן אפרים. פתח היחוד : שיעורים בהלכות יחוד / ממורינו הגרש"צ רוזנבלט ,קרו
 ,1538-9741795ח היחוד[. קרית ספר : פקס פת -אליהו בלא"א ר' צבי גולדשטיין. ]שלחן ערוך 

 ( 002381044[. )2014תשע"ד ]

 .באורים --קרו, יוסף בן אפרים.. שלחן ערוך אבן העזר. הלכות יחוד 
 רוזנבלט, אברהם ישעיהו בן שבח צבי

 .הלכה -- יחוד
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A564 ריז.רץ תשע"ז 

 ,רץ כצבי : אסופת מאמרים, פרקי מחקר ועיון : פוריותצבי בן אברהם יהושע השל מחבר.  ,ריזמן

לוס אנג'לס :  ..פוריות, יוחסין, אישות[. מהדורה שלישית -יוחסין, אישות / צבי רייזמן. ]רץ כצבי 
 ( 002439398[. )2017צבי רייזמן, תשע"ז ]

 .הלכה -- נשים רוקות

 .הלכה --פוריות של האדם 

 .הלכה --יוחסין 

 .ההלכ -- בעל ואשה

 .הלכה --הפריה מלאכותית של האדם 

 .הלכה --השתלת אברים ורקמות 

 .הלכה --סרוס 

 .הלכה --השתלה  --אשך 

 .הלכה --רביה של אדם 

 .הלכה -- השתלה --ביציות 

 .הלכה --אמהות פונדקאיות 

 .הלכה --כהנה 

 .הלכה -- ברורי יהדות

 .הלכה --ממזרים 

 .הלכה --הפריה חוץ גופית של האדם 

 .הלכה -- וטשב

 .הלכה -- נשואין אזרחיים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A565 ליב.דב תשע"ז 

 : יהושע בן יוסף מחבר. דברי יהושע : חקרי הלכות וביאורי סוגיות בעניני חושן משפט ,ליברמן
מקח וממכר, אונאה, מתנה, מתנת שכ"מ )צוואה(, אבידה ומציאה, הפקר, נחלות / ... יהושע 

 ( 002458875.. יוסף ליברמן. בני ברק : יהושע ליברמן, תשע"ז. )בלאאמו"ר.

 .הלכה -- מסחר

 .הלכה --הונאה 

 .הלכה --צואות 

 .הלכה --חולים סופניים 

 .הלכה -- אבדה

 .הלכה --מעשי קנין 

 .הלכה -- ירשה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 



 

A565 סרי.וי תשע"ג 
טיו ותהי עליו רוח אלוקים : היזק ראייה בפתיחת סרי, שניר מחבר. וירא את ישראל שוכן לשב

 ( 002372828[. )2013פתח וחלון בימינו / שניר סרי. ]רמת גן[ : המכון הגבוה לתורה, תשע"ג ]

 .הלכה --הזק ראיה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A565 שטר.שנ תשע"ז 

[. 2017תשע"ז ] ,ד טובשטרן, רפאל בן משה מחבר. שני שבילים / רפאל שטרן. גבעת שמואל : וע
(002455175 ) 

 .הלכה -- כללי ספקות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A565 שטר.תנ תשע"ז 

רפאל בן משה מחבר. תנאי בדבר שבממון / רפאל שטרן. גבעת שמואל : ועד טוב, תשע"ז  ,שטרן
[2017]. (002455173 ) 

 .הלכה --תנאי 

 .הלכה -- ממון
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A566.1 ברס.קד תשכ"ז 
ברסלואר, שמואל בן אברהם חיים.. קדושת המקדש : אוסף דברי הפוסקים ... כי מקום 

מענין... הכותל  ...ביהמ"ק... קדושתו קדושת עולמים... ואיסור חמור... הבא אל הקודש... וגם
 המערבי אשר לא זזה שכינה ממנו... וגם כמה תפילות / מלוקט מדברי חז"ל וכמה ספרין

קדשת המקדש[. ] .[קדישין... ; נערך ונסדר ע"י שמואל ב"ר אברהם חיים )צציק( ]=ברסלואר
 ( 002364897ירושלים : דפוס מ' ספרא, ]תשכ"ז[. )

 .בית המקדש

 .הכתל המערבי
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A567 קרס.סו תשע"ג 
יפוש וענין שינוי הטבעים על פי קרסנר, משה מחבר. סוד ליראיו : לבאר... ענין יצירת דברים מן הע

דברי חז"ל כמבואר בש"ס ובדברי רבותינו ראשונים ואחרונים / ממני המלקט משה קראסנער. 
 ( 002379487ליקוואוד : מכון באר התורה, תשע"ג. )

 .יהדות ומדע

 .יהדות --הבטים דתיים  --אבולוציה 

 .הלכה --תולעים 

 .יהדות --הבטים דתיים  --טבע 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 



A572 עטי.על תשע"ב 
עטיה, אהרן בן מכלוף מחבר. על אפיקי מים : בהלכה ובאגדה, כולל שו"ת, עם באור נרחב יד יוסף 

 -אהרן עטייה, תשע"ב :/ חברתיו... אהרן עטייה )אטיאס( בלאאמו"ר רבי מכלוף... קרית ספר 
(002367321 ) 

 .הלכה --קדוש השם )יהדות( 

 .הלכה --ים גטאות יהודי

 .הלכה --מחנות רכוז 

 .הלכה --הסתכלות אסורה 

 -1948 -- שאלות ותשובות

 .חכמי המזרח --שאלות ותשובות 

 .הלכה -- טעיות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584 דרך.בד תשס"ד 
בדרכי החכמה : ... חידו"ת ומערכות... שנתחדשו בבית מדרשנו, ע"י בני הישיבה / הישיבה 

 ( 002456523. )-דרך חכמה". ירושלים : הישיבה הגדולה "דרך חכמה", תשס"דהגדולה "

 .באורים -- --מסכת כתבות  --תלמוד בבלי. 

 .ספרות עיונית --תנועת המוסר 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584 דרך.הק תשע"ח 
; נלקט מודיעין עילית  -דרך הקושיא : מקושיות והערות בני הישיבה / ישיבת קהילות יעקב 

 ( 002459546) .[2017ונערך... ע"י גרשון בנדר. מודיעין עילית : מכון דרך הקושיא, תשע"ח ]
 בנדר, גרשון

 .באורים -- --תלמוד בבלי 

 .קושיות ותרוצים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584 סול.נר תשנ"ד 
הרב יוסף דוב הלוי  סולוביצ'יק, יוסף דב בן משה, )בוסטון( מחבר. נר תמיד לזכר מורנו ורבנו

סולוביצ'יק זצ"ל : שנפטר ביום י"ח ניסן תשנ"ג. ]נר תמיד לזכר מורנו ורבנו הרב יוסף דב הלוי 
 ( 002456977[. )1994תשנ"ד ] ,סולוביצ'יק זצ"ל[. ירושלים : אגודת בוגרי ישיבה אוניברסיטה

 .הלכה --קריאת התורה 

 .הלכה -- בית המקדש

 .חדושים ופלפולים
 :ספרייה 

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A584 סלו.חו תשנ"ו 
סלומון, אברהם, ישיבת כנסת הגדולה. החותמת / א. סלומון. ]מודיעין עלית[ : אוצה"ס ישיבת 

 ( 002367598) .[כנסת הגדולה, שנת כ'י' ב'ד'ר'ך' ת'ם' י'ל'ך' ]תשנ"ו

 .הלכה --גרושין 

 .הלכה --גטין 

 .הלכה -- בתי דין רבניים
 לכהה --סדר הדין 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584 עוב.דר תשע"ח 
יוסף, עובדיה מחבר. דרך המלך : שיעורים ודברי חיזוק, ובו שלשה שערים נפתחים : שער א: 

שער ב: משאי קדשו במעמדי  .תשע"ג-משאי קדשו במעמדי "ועתה כתבו לכם", בין השנים תשס"ז
: שיחות חיזוק והדרכה בדרך הלימוד / תשע"ג. שער ג-"כנס בני התורה", בין השנים תשס"ד

אשר טרח... בסידור הספר... ירושלים :  ...שנמסרו מפי... רבינו עובדיה יוסף ; הרב ינון ברוכים
 ( 002457258[. )2017מאור ישראל, תשע"ח ]

 .למוד והוראה --תלמוד תורה 

 .כנוסים --תלמוד תורה 

 .דרושים, שיחות ואמרים -- תלמוד תורה

 .פלפוליםחדושים ו
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584 שול.בר תשע"ח 
שולמן, נתן צבי מחבר. ברכת נתן / מחידושי ושיעורי... רבי נתן צבי שולמן בן... רבי מרדכי זאב, 

. -[2017שולמן, תשע"ח ] : ראש ישיבת סלבודקה ; העורך הרב... זאב אורנשטיין. בני ברק
(002459182 ) 

 .באורים -- --פרק ח )יום הכפורים(  --יומא. מסכת  --תלמוד בבלי. 

 .הלכה --אבות מלאכות 

 .הלכה -- (מלאכת מחשבת )שבת

 .הלכה --מזוזה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.019 איז.דר תשע"ז 
משנה.. מסכת חלה.. תשע"ז.. בני ברק.. מסכת חלה : מהדורת... "עטרת שלמה" הכוללת את כל 

מפרשי המשנה, עם דרך אמונה : הכולל ביאורים וחידושים, ובהם  ביאורי הראשונים ושאר
פסקי... החזו"א... הגריש"א, מסודרים על סדר המסכת מתוך כל חלקי ה"דרך אמונה" וה"שערי 

יו"ל על ידי תלמידו יעקב משה  / [אמונה" ומשאר ספרי מרן... שר התורה ]ר' חיים קניבסקי
 ( 002456746ן. ב"ב : יעקב משה איזיקוב, תשע"ז. )איזקוב ; ]העורך[: הג"ר שלמה יעקבזו

 .קניבסקי, שמריהו יוסף חיים

 .הלכה -- חלה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 



 

A584.023 ללמד.ול תשע"ד 

סיכומים בנושאים  ,קכא : מבואות בעניני הדף-ללמוד וללמד : על מסכת פסחים : ]דפים[ סה
ללֹמד וללמד[. ]בני ברק[ : ] .וסר על סדר דפי המסכתהנלמדים, דברי אגדה, פסקי הלכה ואמרות מ

 ( 002379767מאורות הדף היומי, ]תשע"ד?[. )

 .באורים -- --מסכת פסחים  --תלמוד בבלי. 

 .למוד והוראה --תלמוד בבלי 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.031 כהן.לד תשע"ח 

השיעורים נכתבו  ; ורי הגר"ד כהןכהן, דוד בן יוסף מחבר. לדוד מכתם : מסכת יבמות / שיע
מכון כתר תורה, תשע"ח  : ונערכו ע"י שמעון כהן. מהדורה שניה עם תיקונים והוספות.. ירושלים

[2017( .]002459762 ) 

 .באורים -- -- מסכת יבמות --תלמוד בבלי. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.032 אלמ.אמ תשע"ג 

אברהם  ... / רי ישר : עמ"ס כתובות, קידושין, סנהדריןאלמקיס, אברהם בן חיים מחבר. אמ
 ( 002380897[. )2013בהרה"ג חיים אלמקייס. ]ירושלים[ : דפוס תמר, תשע"ג ]

 .באורים -- --מסכת כתבות  --תלמוד בבלי. 

 .באורים -- -- מסכת קדושין --תלמוד בבלי. 

 .באורים -- -- מסכת סנהדרין --תלמוד בבלי. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.036 איט.מש תשע"ב 
איטח, משה בן יהודה מחבר. משנת משה זכרון שמעון, ע"ש רבי שמעון גבאי : על מסכת יבמות, 

ונלוה אליו תחילת מסכת גיטין וריש מסכתא בבא בתרא / אשר חיברתי וערכתי... בשימוש 
איטח, ]תשע"ב?[. חכמים ודיבוק חברים משה בלאאמו"ר רבי יהודה איטח. חיפה : משה 

(002380768 ) 
 גבאי, שמעון

 .באורים -- -- מסכת יבמות --תלמוד בבלי. 

 .באורים -- -- (פרק א )המביא, קמא --מסכת גטין.  --תלמוד בבלי. 

 .באורים -- -- מסכת בבא בתרא --תלמוד בבלי. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.036 ברק.שע תשע"ז 
עורי דרך חיים : על סוכה וגיטין : שיעורים במסכת סוכה ובמסכת ברקוביץ, מאיר מחבר. שי

אילון[ : ישיבת -נוף] .[גיטין שנלמדו במהלך שנת תשע"ז / מאיר הכהן ברקוביץ. ]שעורי דרך חיים
 ( 002457693[. )2017דרך חיים, תשע"ז ]

 .באורים -- --מסכת סכה  --תלמוד בבלי. 

 .ריםבאו -- -- מסכת גטין --תלמוד בבלי. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

A584.041 רנד.שמ תשע"ז 
רנד, אברהם שמואל מחבר. שמן ראש : חידושים וביאורים והערות, שיעורין... על מסכת בבא 

בלונדון ;  "קמא, בבא בתרא / אשר השאיר... רבי אברהם שמואל ראנד, ראש ישיבת "מתיבתא
 002459149. )2017תשע"ז  ,ענגלענדער ; ישראל ראנד]העורך[: עמרם העניג. לונדון : נפתלי פינחס 

) 

 .באורים -- --מסכת בבא קמא  --תלמוד בבלי. 

 .באורים -- -- מסכת בבא בתרא --תלמוד בבלי. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.042 כהן.לד תשע"ז 

עורים נכתבו השי ; כהן, דוד בן יוסף מחבר. לדוד מכתם : מסכת בבא מציעא / שיעורי הגר"ד כהן
 ( 002459761) .ונערכו ע"י שמעון כהן. ירושלים : ]מכון כתר תורה[, תשע"ז

 .באורים -- -- מסכת בבא מציעא --תלמוד בבלי. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.043 ים.התו תשס"ד 
קובץ זכרון אברהם אבא : חידושי תורה בפרק לא יחפור ]שבמכילתא ב"ב[ / שנערך ע"י בני 

ישיבת ים  - ורה תלמידי שיעור ג. ]קבץ זכרון אברהם אבא[. רמות : בית מדרש לצעיריםהחב
 ( 002380771התורה, שע"י מוסדות הר"ן, ]הקד' תשס"ד[. )

 רבר, אברהם אבא

 .באורים -- -- (פרק ב )לא יחפר --מסכת בבא בתרא.  --תלמוד בבלי. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.045 ולר.קב תשע"ח 

רבי חנוך  ...מאת /ולר, חנוך בן יונה מחבר. קובץ זכר חנוך : ... ביאורים והארות על מסכת מכות 
 ( 002458985) .[2017ולר. ]קבץ זכר חנוך[. מודיעין עילית : משפחת ולר, תשע"ח ]

 הספדים --ולר, חנוך בן יונה 

 .באורים -- -- מסכת מכות --תלמוד בבלי. 

 .הספדים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



A584.046 עמק.הפ תשע"ח 
עמק הפשט : על מסכתות שבועות, עבודה זרה, הוריות : מראי מקומות והערות לברר עומק 

הפשט על סדר הדף... / אשר נתבררו... על ידי חברי כולל הדף היומי בקרית ספר... ; עורך ראשי... 
עילית : כולל הדף היומי קרית  הרב יוסף ברסלויער ; העורך: הרב שמואל ברסלויער. מודיעין

 ( 002459186[. )2017ספר, תשע"ח ]

 .באורים -- --מסכת שבועות  -- .תלמוד בבלי

 .מראי מקומות -- --מסכת שבועות  --תלמוד בבלי. 

 .באורים -- --מסכת עבודה זרה  --תלמוד בבלי. 

 .מראי מקומות -- --מסכת עבודה זרה  --תלמוד בבלי. 

 .באורים -- -- מסכת הוריות --תלמוד בבלי. 

 .מראי מקומות -- --מסכת הוריות  --תלמוד בבלי. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.051 ברמ.בר תשע"ז 
ברמן, יחזקאל בן חיים מחבר. בריח התיכון : זבחים / נכתב... ע"י יחזקאל באאמו"ר הגר"ח 

 ( 002458910[. )2017ברמן. ירושלים : יחזקאל ברמן, תשע"ז ]

 .באורים -- -- מסכת זבחים --תלמוד בבלי. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.051 פיש.כת תשע"ג 
פישר, שמואל מחבר. כתבי התלמידים : פרק איזהו מקומן ]זבחים[ ונלוה עליהם קונטרס הענינים 

/ מתורתו של... רבי שמואל פישר ; ע"י בני החבורה בישיבת 'מעלה אדומים' דתלמידי הכתב 
 ( 002382189) .סופר. מעלה אדומים שע"י ירושלים : ישיבת מעלה אדומים, תשע"ג

 פישר, בנימין זאב בן שמואל

 .באורים -- --איזהו מקומן( )פרק ה  --מסכת זבחים.  --תלמוד בבלי. 

 .הלכה -- קדשים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.052 ביר.בא תשע"ז 
ר. באר הקודש : חידושים וביאורי ענינים במסכת מנחות : בירנצויג, רפאל בן יעקב חנוך מחב

קדשים, סת"ם, ציצית / ... רפאל בלאאמו"ר... יעקב חנוך בירנצויג. ]באר הקדש[. ירושלם : רפאל 
 ( 002458873בירנצויג, תשע"ז. )

 .באורים -- --מסכת מנחות  --תלמוד בבלי. 

 .הלכה --סת"ם 

 .הלכה -- ציצית
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.052 ברמ.בר תשע"ח 

יחזקאל בן חיים מחבר. בריח התיכון : מנחות : קדשים, סת"ם, ציצית / נכתב... ע"י  ,ברמן
 ( 002458911[. )2017יחזקאל באאמו"ר הגר"ח ברמן. ירושלים : יחזקאל ברמן, תשע"ח ]

 .באורים -- -- מסכת מנחות --תלמוד בבלי. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

A584.052 קרל.צו תשע"ח 
פ"ד : -קרלנשטין, אהרן יוסף מחבר. צורתא דשמעתתא : עניני סת"ם וציצית, מסכת מנחות פ"ג

ח"א: ציונים ומראי מקומות, ח"ב: ביאורי עניינים וסוגיות / ... אהרן יוסף בלאאמו"ר... שלמה 
 ( 002459775[. )2017זלמן קרלנשטיין. בני ברק : קרלנשטיין, תשע"ח ]

 .באורים -- --פרק ג )הקמץ רבה(  --מסכת מנחות.  --למוד בבלי. ת

 .באורים -- --פרק ד )התכלת(  --מסכת מנחות.  -- .תלמוד בבלי

 .הלכה --סת"ם 

 .הלכה -- ציצית
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A650.2 אשל.הק תשע"ז 

מוהרי"ל אשלג... ;  יהודה ליב מחבר. הקדמה לספר הזוהר : הקדמה ערוכה / שחיבר... ,אשלג
הקדמה  .כמה הוספות: חלוקה, כותרות, פרקים וסיכומים... בלא... שינוי מלשון בעה"ס... חלק א

לספר הזוהר בתוספת ביאור ועיון ; חלק ב. הקדמה לספר הזוהר בתוספת עבודה וחסידות... 
ה' כהוראה ביאור כוונת דברי המחבר. עיון בהיקף ושאלות לבירור. משמעות הדברים בעבודת 

מקורות וציונים מספר הזוהר  ,למעשה. מקצת דברי גדולי החסידות השייכים לנושא... נוספו מ"מ
האר"י, כתבי בעה"ס ועוד ; נערך, נלקט ונכתב ע"י יהודה ליב בן מוהרי"י ; עיבוד, הגהה, הערות, 

ברק : מכון  הארות ועימוד: חיים בנימין טננבאום. ]הקדמה לספר הזהר[. הוצאה מוחדשת.. בני
 ( 002457266[. )2017עטרת הסולם, תשע"ז ]

 .מבואות --זהר 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A650.2 קבל.למ תשס"א 
ארגון ללימוד ולהפצת חכמת הקבלה,  -קבלה למתחיל / עריכה: גלעד שדמון. בני ברק : בני ברוך 

2001( .002457255 ) 

 .חבורים פופולריים --קבלה 

 .תמבואו -- קבלה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A655.7 עוב.דר תשע"ז 

עפ"י שיעוריו של  / עובדיה, אליהו יחיאל מחבר. הדרך פנימה : דרך סלולה להתחבר לבורא יתברך
הדרך פנימה, תשע"ז  ,הרב אליהו עובדיה ; ערך וסידר: פרץ יעקבי. ]רחובות[ : אור לשמואל

[2017( .]002459083 ) 

 .דייםחבורים חסי --קבלה 

 .עבודה ואהבה -- אלקים

 .יהדות -- הבטים דתיים --מודעות עצמית 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A655.7 פני.המ תשע"ז 

 : [פני המנורה : פנימיות הארת הימים... / ]העורכים[: ש. ב. קוריץ, י. מישקובסקי. ]ישראל

 ( 002453860מוציא לאור לא ידוע[, תשע"ז. )]

 .ראלחנכה במחשבת יש

 .פסח במחשבת ישראל

 .ספירת העמר במחשבת ישראל

 .שבועות במחשבת ישראל

 .טו בשבט במחשבת ישראל

 .סכות במחשבת ישראל

 -1660 -- קבלה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A670.92 תשע"ז (לנד)גרל 

ב... האדמו"ר מסטריקו ...גרליץ, מנחם מנדל מחבר. מסטריקוב ועד בריסק : ... פרקי חייו... של
-אור ט"ז אלול תשס"א... בני - רבי אברהם אביגדור נחום לנדא : ש"ק י"א שבט תרע"ו... פולין

ברק... / כתבתי... מזכרונותי, מפי ישישי החסידים... מנחם מענדיל גערליץ. ירושלים : מנחם 
 ( 002455510[. )2017מענדיל גערליץ, תשע"ז ]

 ן, מסטריקובאברהם אביגדור נחום בן יעקב יצחק ד ,לנדא

 .ביוגרפיה -- (סטריקוב )חסידות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A670.92 תשע"ז (רוז)רוז 
רוזנפלד, שמשון בן משה יונה מחבר. רבי נפתלי ופעליו : תולדותיו ופעולותיו... של... האי חסיד... 

החלמה  רבי נפתלי ראזענפעלד, מקים ומנהל המוסדות "בית לפליטות", "קרית בנות", ו"בית
ליולדות" בעיה"ק ירושלים : מתובל בסיפורים נדירים, שיחות, עובדות והנהגות... של... צדיקים 

מגדולי הדור הקודם ובפרט מרבוה"ק לבית מונקאטש, שומר אמונים, תולדות אהרן / ליקט 
ע"י ונערך... על ידי נכדו שמשון בהרה"ח... משה יונה ראזענפעלד. ירושלים : מכון מעשי נפתלי ש

 ( 002456870. )-תשע"ז ,בית לפליטות
 רוזנפלד, נפתלי בן בנימין

 .ביוגרפיה -- (רבי אהרלה )חסידות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A671.3 כהנ.תק תשע"ד 
דברי נפתלי : על ימים נוראים / נערך  -כהנא, יוסף מאיר בן צבי הירש מחבר. תוקף קדושת היום 

ע"י יוסף מאיר כהנא. ]תקף  ;ר ]ר' נפתלי הלברשטם[... מטשאקווא ונסדר... מתוך כתבי... אאזמו"
 ( 002382409דברי נפתלי[. מהדורא שניה.. בני ברק : י. מ כהנא, תשע"ד. ) -קדשת היום 

 .דרשות --ימים נוראים 

 .ספרות עיונית -- -1915 --חסידות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A672 וול.שא תשנ"ג 

ובר מחבר. שאלות ותשובות בעניני גאולה ומשיח / מאת הרה"ג שלום דובער שלום ד ,וולפה
 .[?שאלות ותשובות בעניני גאלה ומשיח[. ]ישראל[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, ]תשנ"ג] .וולפא

(002374165 ) 

 'שניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחק, מליובויץ

 (חסידות)חב"ד 

 .משיח
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A672 (בלב תשע"ד6שנ) 
שניאורסון, יוסף יצחק, מליובויץ' מחבר. בלבת אש / טעימה משולחנו... של אדמו"ר מהוריי"צ 
מליובאוויטש ; נסדר והוכן לדפוס ע"י" הת' יוסף יצחק בן רא"ם. בארא פארק : מרכז לתורת 

 ( 002379490. )2013החסידות היכל מנחם, תשע"ד 

 .ביוגרפיה --ץ' שניאורסון, יוסף יצחק, מליובוי

 .ביוגרפיה --חב"ד )חסידות( 

 .ספרות עיונית -- (חב"ד )חסידות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A673 דרכ.נע תשס"- 

ירושלים?[ : מאירת ] .[דרכי נועם : ליקוטי מוהר"ן: תורה א' תנינא תקעו ממשלה. ]דרכי נעם
 ( 002381306?[. )-עינים ברסלב, ]תשס"

 .באורים --לקוטי מוהר"ן  ..לבנחמן בן שמחה, מברס

 .ספרות עיונית --ברסלב )חסידות( 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A673 נחמ.תק תשע"ב 
נחמן בן שמחה, מברסלב מחבר. תיקון הכללי : עשרה מזמורי תהילים שהם עשרה מיני נגינה 

סלב ; בהוספת שנאמר בהם ספר התהילים... המסוגלים לתיקון הברית / יסדו... רבינו נחמן מבר
 .תפילות... הנחוצים בעיתות רצון. ]תקון הכללי[. ירושלים : חברת כינור דוד, תשע"ב

(002365568 ) 

 .בעל קרי
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A673 לחיים תשע"ב-שער 
שער לחיים : קובץ מיוחד בעניני ראש השנה... לבאי הקיבוץ... אומן ערה"ש תשע"ג. ביתר עלית : 

 ( 002459194) .[נעשה ונשמע, ]תשע"ב -קשרות חסידי ברסלב המרכז להת

 .מדריכים --ברסלב )חסידות( 

 .תאור וסיור --אומן )אוקראינה( 

 .ראש השנה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 



 

A673 לחיים תשע"ג-שער 
שער לחיים : קובץ מיוחד לבאי הקיבוץ אומן ראש השנה תשע"ד. בית שמש : המרכז להתקשרות 

 ( 002379639נעשה ונשמע, ]תשע"ג[. ) -ברסלב חסידי 

 .מדריכים -- (ברסלב )חסידות

 .תאור וסיור --אומן )אוקראינה( 

 .ראש השנה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A675 קיצ.חמ תשע"ז 

מחבר. חמישים קריאות בסיפורי חסידים / זאב קיציס ; עורכת הספר: עלמה  -1974זאב,  ,קיציס
חבל  ,ויקטור גוקיילו. ]חמשים קריאות בספורי חסידים[. פארק תעשיות חמן כהן ורדי ; איורים:

 ( 002455402[. )2017ביתן, דביר, ]תשע"ז -מודיעין : כנרת, זמורה

 .ספורי מעשיות -- חסידים

 .היסטוריה ובקרת --ספורי מעשיות  --חסידים 
 ספרייה :

Philosophy 

 

 

A682 וינ.חש תשע"ד 

ואל מחבר. חשבונה של תקופה : בו כונסו מאמרים בעניני השעה שזכיתי נפתלי בן שמ ,וינטרויב
לכתוב... בקובץ 'לחושבי שמו', משנת תשל"א עד תשע"ד, הדברים נכתבו מתוך קנאה לכבוד 

נפתלי  : שמים ולכבודה של תוה"ק ואמונתנו / מאת נפתלי בהגה"צ רבי שמואל וינטרויב. בני ברק
 ( 002379709וינטרויב, תשע"ד. )

 [לחושבי שמו ]כתב עת

 .חרדים ומדינת ישראל

 .עמדות -- ישראל --אורתודוקסים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A682 על.משכ תשע"ז 

ישראל מאיר בן אריה זאב מחבר. על משכנות הרועים : דעת תורה בעניני השעה : שאלות  ,הכהן
בסערת  ,החינוך, שוק העבודהמצויות... ותשובות עליהן מהחפץ חיים : דרכי המלחמה, גזירת 

מערכת " : [ברק-התקופה / ]מאת הרב ישראל בן דוד צבי קצבורג[. מהדורה ראשונה.. ]בני
 ( 002455497[. )2017בהירות", תשע"ז ]

 .ציטטות -- הכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב

 .ישראל --חרדים 

 .ישראל --חרדים וחלוניים 

 .חרדים ומדינת ישראל
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A696 אמא.הד תשע"ז 
אמא הודו אבא ישראל : קובץ סיפורים / בעריכת: אילנה שזור ; עריכה: לאה אייזיק, רפי 

יעל ערמי, לירון פיין ; תרגום מראטהי: אליעז דנדקר, שרה פנקר. ]אמא הדו אבא  ,אהרון
 ( 002456187. )2017ישראל[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשע"ז ] .[ישראל

 .מוסיקה --ישראל  --עדה(  : בני ישראל )הדו

 .הוי ומנהגים --ישראל  --בני ישראל )הדו : עדה( 

 .ביוגרפיה --ישראל  --בני ישראל )הדו : עדה( 

 .ביוגרפיה -- (בני ישראל )הדו : עדה

 .הוי ומנהגים --בני ישראל )הדו : עדה( 

 .ישראל -- (בני ישראל )הדו : עדה

 .אלישר --יהודי הדו 

 .הוי ומנהגים --ישראל  --יהודי הדו 

 .ביוגרפיה --ישראל  --יהודי הדו 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A783 לזמ.פי תשע"ו 
לזמי, יעל מחבר. פיה מפיק מרגליות : אלף ויותר פתגמים וסיפורים מפי אישה יהודייה מרוקאית 

מרוקאית כולל תעתיק -ה היהודית/ יעל לזמי ; עריכה והגהה: יואל פרץ ; עריכה והגהה של השפ
 ( 002436591) .2016ופתגמים: משה כהן. ]ישראל[ : יעל לזמי, 

 .מרוקו --פתגמים, יהודית ערבית 

 .תרגומים לעברית -- פתגמים, יהודית ערבית

 .פולקלור --מרוקו  --יהודים 

 .פולקלור -- יהודי מרוקו

 .מרוקו -- נשים יהודיות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A785 רבי.פר תשע"- 

.. ישראל.. פרקי תהילים : אלו מהצדיק רבי משה יעקב רביקוב -תהלים.. לקוטים.. תשע" ..תנ"ך
פרקי ] .- - - זצ"ל בן יוסף הכהן, הסנדלר הקדוש... לסגולה וישועה, לפרנסה, זיווג, בנים, בריאות

 ( 002373136?[. )-תהלים[. ]ישראל[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, ]]תשע"

 .סגלות ורפואות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A851 שבועות אור.יע תשע"ח 
תלמוד ירושלמי.. מסכת שבועות.. תשע"ח.. ירושלים.. מסכת שבועות מן תלמוד ירושלמי : עם 

פירוש אור יעקב / נערך ע"י הרב יהושע שמעון קוזליק, הרב אברהם צבי מצגר ; ביקורת ועריכה 
. 2017מכון דרכי שמחה, תשע"ח  : ד גרוסגליק. מהדורה שניה.. ירושליםסופית: הרב מרדכי דו

(002457198 ) 

 גיננדל ,ברקוביץ
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 



A888 כץ.אור תשע"ד 
כץ, מאיר יוסף בן אברהם מחבר. אור יוסף : רעיונות והגיונים... מלוקט עפ"י ספרי חדו"ת 

 : [?שכונת מרכז בעלי מלאכה במרכז ת"א... ]תל אביברבי מאיר יוסף הכהן כץ... רב  /ודרשות 

 ( 002380901מוציא לאור לא ידוע[, ]תשע"ד?[. )]

 .דרושים, שיחות ואמרים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A934.701 היר.יו תשע"ג 
הירשנזון, ישראל מחבר. יורו משפטיך : הדרכה למתדיין בבית דין רבני / הרב ישראל הירשנזון ; 

 ( 002456412. )2013תשע"ג  ,אפרים בן שחר. קרית ארבע חברון : המכון לרבני ישובים עריכה:

 .מדריכים -- ישראל --בתי דין רבניים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A936.94 נזכ.דפ תשל"ט 

 ,נזכור : דפים / חיברו והוציאו לאור חברים ב"ארבייטקרייז" של קבוצות נוער יהודי בברלין

Arbeitskreis Jüd. Jugendgruppen Berlin. [ירושלים ותל אביב .]ארבייטסקרייז,  : נזכר
 ( 002447546. )1979תשל"ט 

 (גרמניה ,ארבייטסקרייז )תנועה : ברלין

 .ביוגרפיה --גרמניה  --ברלין  --נער יהודי 

 .ברלין --גרמניה  -- תנועות נער יהודיות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A938.453 שס"זלשמ.בק ת 
איגוד בני  -לשמוע בקול דברי חכמים : ... בעניין הטלפונים הבלתי מאושרים... / עריכה והפקה 

התורה דורשי ה'. ]לשמע בקול דברי חכמים[. ירושלים : איגוד בני התורה דורשי ה', ]תשס"ז[. 
(002374051 ) 

 .יהדות -- הבטים דתיים --טלפונים סלולריים 
 ספרייה :

Beit Hamidrash 

 

 

  



A964.97 הרר.אמ תשע"ז 

מחבר. אומנות ההגבהה : המדריך להורות על פי חוכמת היהדות / יחיאל  1973יחיאל,  ,הררי
 ( 002457022. )2017אמנות ההגבהה[. ראשון לציון : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, ] .הררי

 .השקפה על חנוך --שניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחק, מליובויץ' 

 .השקפה על חנוך --יוסף יצחק, מליובויץ'  ,רסוןשניאו

 .השקפה על חנוך --שניאור זלמן בן ברוך, מלדי 

 .השקפה על חנוך --שפירא, קלונימוס קלמיש 

 .השקפה על חנוך -- (ישראל בן אליעזר )בעש"ט

 .השקפה על חנוך --משה בן מימון 

 .יהדות -- הבטים דתיים --הורות 

 .יהדות --הבטים דתיים  --חנוך 

 .חנוך בחסידות

 .הגשמה עצמית

 .הערכה עצמית

 .כבוד עצמי אצל ילדים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A975.7 תרפ"ד (פסט)פסט 

מכס אוסבורן. ברלין :  ,פסטרנק, לאוניד אוסיפוביץ' אמן. ל. פסטרנק חייו ויצירתו / ח.נ. ביאליק
 ( 002459505. )1924אברהם יוסף שטיבל, תרפ"ד 

 .'לאוניד אוסיפוביץ ,פסטרנק

 .דיוקנים --פסטרנק, לאוניד אוסיפוביץ' 

 .ביוגרפיה -- צירים יהודיים

 .חמר מאיר --דיוקנים יהודיים 
 ספרייה :

Cen.lib-Rare Books 

 

 

A979.6 דת.השר תשע"ח 
דת השרירים : ספורט, לאומיות ויהדות / עורך משה צימרמן. ירושלים : כרמל ; האוניברסיטה 

 ( 002456481. )2017רכז להיסטוריה גרמנית ע"ש ריכרד מ. קבנר, תשע"ח העברית המ

 היסטוריה -- -- יהודים

 .20-המאה ה --היסטוריה  --גרמניה  --ספורטאים יהודיים 

 .היסטוריה --ספורט  -- יהודים

 .הבטים חברתיים --ספורט 

 .לאמיות וספורט
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 אבר.כר תשע"ו 

מחבר. כרמן מירנדה / מוטי אברבוך. ]ירושלים[ : מענטשעלע, הספרייה של  -1948מוטי,  ,אברבוך
 ( 002455647[. )2017מוטי אברבוך, ]

 .ספרת --ישראל  --אחיות רפואיות 

 .ספרת --ישראל  --יחסים בין אישיים 

 .ספרת -- ישראל --יחסי גברים ונשים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

C2 "וברנ.וו תרצ 

 : ד. מאלקין. ווארשע -ברנר, יוסף חיים. ווינטער : ראמאן / י. ח. ברענער ; פון העברעיש 

 ספרייה :( 002459159. )1936ליטערארישע בלעטער, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C2 גול)שחם( תשע"ח 

 גן-על גבול האור : חתכים והתבוננויות ביצירת לאה גולדברג / חיה שחם. רמת .שחם, חיה מחבר

 ( 002458821. )2017וניברסיטת בר אילן, תשע"ח א :

 .בקרת ופרשנות --גולדברג, לאה 

 .בספרות -- --שיר השירים  --תנ"ך. 

 .נשים בספרות

 .זהות מגדרית בספרות

 .ארוטיקה בספרות

 .תשוקה בספרות

 .מות בספרות

 .בספרות -- ברלין
 ספרייה :

Literature 

 

 

C2 הור)אבי( תשע"ז 

אלה מחבר. מלך זהב ודם : מזיכרונותיו של ניקולאוס איש דמשק / גבריאלה גברי ,רתם-אביגור
ביתן, -זמורה ,רותם ; עורך הספר: יגאל שוורץ. פארק תעשיות חמן, חבל מודיעין : כנרת-אביגור

 ( 002455949[. )2017]תשע"ז 

 .ספרת --הורדוס 

 .ספרת -- 70- --היסטוריה  --ישראל 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 חור.נס תשע"ו 
חורש, יעקב מחבר. הנסתר והנגלה / יעקב חורש עריכה: טל איפרגן. אזור : ספרי צמרת, תשע"ו 

2016( .002432412 ) 

 .ספרת --ישראלי -הסכסוך הערבי

 .ספרת -- טרוריזם

 .ספרת --ישראל  --חילים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 לוי.קו תשע"ז 
אורן. -. קוקטייל ספרותי / נחום לוי ; עריכה ספרותית: גילי תללוי, נחום )מערוגות( מחבר

 ספרייה :( 002445609. )2017]קוקטיל ספרותי[. אזור : ספרי צמרת, תשע"ז 

Cen.lib-Stacks 

 

 



 

C2 סרנ.שנ תשע"ז 

מאי -1966השנה האחרונה : אוטוביוגרפיה של השנה שלפני המלחמה, מאי  .סרנה, יגאל מחבר
 ( 002453705[. )2017ראשון לציון : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, ] ./ יגאל סרנה 1967

 יגאל ,סרנה

 .ספרת --ישראל  --מתבגרים, נערים 

 .ספרת -- 1948-1967 --היסטוריה  --ישראל 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 ראו.שמ תשע"ז 

ין : דביר, ]תשע"ז אהרן מחבר. שמות / אהרן ראובני. פארק תעשיות חמן, חבל מודיע ,ראובני
2017]. (002456082 ) 

 .ספרת --היסטוריה  --הישוב הישן 

 .ספרת --ירושלים  -- ישראל --משפחות 
 ספרייה :

Literature 

 

 

C2 רונ.לי תש"ס 

מוציא ] : [מחבר. לימונים מתוקים / רבקה רונן ; איורים: רוני שפירא. ]נתניה -1938רבקה,  ,רונן
 ( 002455160)לאור לא ידוע[, ]תש"ס[. 

 .ספרת -- פתח תקוה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 רחמ.חו תשע"ו 
רחמן, אפרים מחבר. חולם ולוחם באספמיה / אפרים רחמן ; ערכה: לאה צבעוני. תל אביב : 

 ( 002425816. )2016תשע"ו[ ] ,צבעונים

 .ספרת -- , מלחמת האזרחים1936-1939 --היסטוריה  --ספרד 

 .ספרת -- השתתפות יהודים --, מלחמת האזרחים 1936-1939 --וריה היסט --ספרד 

 .ספרת -- 1917-1948 --היסטוריה  --ישראל 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C4 אוי.קא תרע"ח 

 .1918.. קאראוואנען / אפרים אויערבאך. ניו יארק : ליטערארישער, 1892-1973אפרים,  ,אוירבך

 ספרייה :( 002459473)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 אמי.פא תשכ"ב 

 .. פארדעקטע שפיגלען : דערציילונגען און סקיצן / ישראל עמיאט1909-1978ישראל,  ,אמיוט

 .1962פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע, תשכ"ב -איירעס : צענטראל-בוענאס

 ספרייה :( 002458977)

Cen.lib-Yiddish 

 



 

C4 אפל.זי תרצ"א 

. 1931בזשאזא,  :. דעם זיידענס שקיעה / ב. עפעלבוים. ווארשע 1887-1945בריש, אפלבוים, מנחם 
 ספרייה :( 002459742)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 אפל.שי תרצ"ה 

-בוך-עפעלבוים .. שיידוועג / ב. עפעלבוים. פילאדעלפיע : ב1887-1945אפלבוים, מנחם בריש, 
 ספרייה :( 002459191. )1935קאמיטעט, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 אפש.או תרצ"ו 

אונטער די שאטנס פון "אמבו" : דערציילונגען, לידער, פארטרעטן / ב.  .-1912 ,אפשטין, בנציון
 ספרייה :( 002459741. )1936בוענאס איירעס : ]מוציא לאור לא ידוע[,  .עפשטיין

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 אפש.וו תרצ"ז 

אמען : פאעמע / ב. עפשטיין. בואנאס איירעס : ]מוציא וועלט אין פל .-1912 ,אפשטין, בנציון
 ספרייה :( 002459739. )1937לאור לא ידוע[, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 ארד.פא תרפ"ו 

שמשון ערדבערג. ניו  / . פארט א איד נאך ארץ ישראל : רייזע בילדער1891-1962ארדברג, שמשון, 
 ספרייה :( 002459411. )1926יארק : ]מוציא לאור לא ידוע[, תרפ"ו 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 ארנ.לע תשי"ז 

-לענדער און מענטשן : רייזע באשרייבונגען / פון חיים עהרענרייך. ניו .1900-1970 ,ארנריך, חיים
 ספרייה :( 002459185. )1957ציקא,  :יארק 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 בזו.או תשט"ו 

בוענאס איירעס :  .)דערציילונגען( / מאיר בעזאוויק . אויף קרומע וועגן :-1898בזוביק, מאיר, 
 ספרייה :( 002459590. )1956]מוציא לאור לא ידוע[, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 ביד.או תרפ"ט 

 .אויפן הימל א יאריד : )א פאנטאסטישע קאמעדיע אין פופצן...( / פון איטשע וו .בידרמן, איצ'ה ו

 ספרייה :( 002459489. )1929א ידוע[, מוציא לאור ל] : Warszawa .בידערמאן

Cen.lib-Yiddish 

 

 



C4 ביד.וו תשנ"א 
.. די וועגן וואס מיר אנטדעקן : פארצייכענונגען עסייען / כאים 1920-2003בידר, חיים וולקוביץ, 

 ספרייה :( 002459407. )1991ביידער. מאסקווע : סאוועטסקי פיסאטעל, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 "דביד.קב תשנ 

 : ОДЕСА .פנים : לידער / אלעקסאנדער ביידערמאן-קבלת .-1949 ,בידרמן, אלכסנדר

МАЯК, 1994. (002459432 ): ספרייה 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 ביז.אל תשכ"ז 

 .1967המחבר,  : New York .אלט און ניי : נאוועלע / פון א. בייזער ..1893-1976 ,ביזר, אלעזר

 ספרייה :( 002459494)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 ביל.אמ תשכ"ג 

 ,אביב : לעאן בילמעס קאמיטעט-לאון. אמאל איז געווען א שטעטל / לעאן בילמעס. תל ,בילמס

 ספרייה :( 002459476. )1963תשכ"ג 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 בימ.או תשכ"ז 

ספרייה ( 002459469) .1967יארק : ציקא, -בימקו, פישל. אויפן וועג פון לעבן / פישל בימקא. ניו
: 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 ביק.אי תשי"ב 

. 1952יארק : איקוף, -אברהם. אין באגינען / אברהם ביק ]אברהם שאולי[. ניו ,שאולי
 ספרייה :( 002459568)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 ביר.או תש"ט 

ונגען: יאסל אונטער פרעמדע הימלען : לידער / יאסל בירשטיין ; הילע און צייכנ .בירשטין, יוסל
 ספרייה :( 002459395. )1949בערגנער. מעלבורן : יארק פרעס, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 ביר.גע תש"י 

געזאנג אין זטורעם : לידער / שרה בירנבוים. בוענאס איירעס :  .-1910 ,בירנבוים, שרה
 ספרייה :( 002459397. )1950ליטעראטן און זשורנאליסטן פאריין ה. ד. נאמבערג, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

 



 

C4 ביר.וו תרצ"ט 

דער וועג ארויף / מארטין בירנבוים. ניו יארק : קאאפעראטיווער  .1904-1986 ,בירנבוים, מרטין
 ספרייה :( 002459463. )1939פאלקס פארלאג פון אינטערנאציאנאלן ארבעטער ארדן, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 ביר.זי תרצ"ח 

אין מיר / שרה בירנבוים. בוענאס איירעס : ]מוציא לאור לא ידוע[, זינג  .-1910 ,בירנבוים, שרה
 ספרייה :( 002459475) .1938

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 בלו.או תשי"ד 

פאעזיע  : New York ... אויפן זעלבן וועג : דערציילונגען / יצחק בלום1887-1965יצחק,  ,בלום
 ספרייה :( 002459747. )1954און פראזע, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 בלו.אי תרצ"ד 

ניו יארק : בלום,  ... אין אומרו פון לעבען : דערציילונגען / יצחק בלום1887-1965בלום, יצחק, 
 ספרייה :( 002459748. )1934

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 בלי.בל תש"י 
אביב : -בלי, אברהם. בלומעניאווא : א מעשה'לע פאר קליין און גרויס / אברהם בליי. תל

 ספרייה :( 002459425. )1950ליינביבליאטעק, ק

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 בלי.וו תרע"ה 

 ספרייה :( 002459421. )1915וועה און אונרוה / י. בלייכער. לאנדאן : קונסט,  .בליכר, יחזקאל

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 בלי.קא תרע"ד 

לינקין. ניו יארק : שרייבער קארטענשפיעל : ערצעהלונג / מאיר ב .1879-1915 ,בלינקין, מאיר
 ספרייה :( 002459673[. )1914פרעסס פובלישינג קאמפאניע, ]

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 בסי.צו תרפ"ג 

-צוריק צו זיך : דראמע פון אידישן לעבן אין ניו יארק / פון חיים בן בת .1886-1931 ,בסין, חיים
 ספרייה :( 002459672. )1923יה. ניו יארק : ]מוציא לאור לא ידוע[, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

  



 

C4 בקר.טר תשכ"ג 

טרוים און ווירקלעכקייט : לידער / זאוול צבי בעקער. חיפה : ]מוציא לאור לא  .בקר, זול צבי
 ספרייה :( 002459675) .1962 ,[ידוע

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 ברב.הי תשי"ט 
אביב : -/ אברהם יוסף באראבאן. תל ברבן, אברהם יוסף. היימען : דערציילונגען און פעליעטאנען

 ספרייה :( 002459749. )1959]מוציא לאור לא ידוע[, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 ברג.אר תרע"ד 

ארום וואקזאל : )ערצעהלונג( : דריטע אויפלאגע / דוד בערגעלסאן.  .1884-1952 ,ברגלסון, דוד
 ספרייה :( 002459678?[. )1914קלעצקין, ] : וילנא

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 ברג.בר תר"צ 
מיל : )דער טויבער( : )דראמע אין דריי אקטן( / דוד -. די ברויט1884-1952ברגלסון, דוד, 

 ספרייה :( 002459676. )1930בערגעלסאן. ווילנע : קלעצקין, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 ברג.מ'ד תשל"א 

 .דערציילונגען / הערץ בערגנער מ'דארף זיין א מענטש : אויסטראלישע און אנדערע .ברגנר, הרץ

 ספרייה :( 002459405. )1971מעלבורן : הערץ בערגנער אנדענק פאנד קאמיטעט, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 ברג.נא תשי"ט 

נאוועלן / דוד בערגעלסאן ; רעד. ד. ספארד. ווארשע : יידיש בוך,  ..1884-1952 ,ברגלסון, דוד
 ספרייה :( 002459190) .1959

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 ברג.פו תשל"ח 

לילי. פון ווייט און פון נאענט : נאוועלן ; דער לעצטער טאג : דראמאטורגישע סקיצע וועגן  ,ברגר
 ( 002459674) .1978יאנוש קארטשאק / לילי בערגער. פאריז : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשל"ח 

 .דרמה -- קורצ'ק, ינוש
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 צו תשי"גברג. 

.. צוויי וועלטן : )קאפיטלען פון א גרעסערער דער ציילונג( / דוד 1884-1952דוד,  ,ברגלסון
 ספרייה :( 002459184. )1953איקופ,  : New York .בערגעלסאן

Cen.lib-Yiddish 

 



 

C4 ברו.אי תש"א 

שטיין. אימפרעסיעס פון א לייענער / יחזקאל א.מ. בראנ .1897-1968 ,ברונשטין, יחזקאל
 ספרייה :( 002459751) .1941 ,שיקאגע : צעשינסקי

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 ברו.אי תשל"ד 

פארטרעט  ;. אין היימישן שפיגל : הומאר און סאטירע / יצחק בראט 1910-2001ברוט, יצחק, 
ך. בלאט און צייכענונגען: פרץ וויינריי-פונעם מחבר געצייכנט פון מיכאל מילבערגער)פאריז( ; שער

 ספרייה :( 002459165. )1974אביב : המנורה, תשל"ד -תל

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 ברו.פר תשכ"ח 

-פרייד פון יצירה / יחזקאל בראנשטיין ; צייכנער: ב. מלחי. תל .1897-1968 ,ברונשטין, יחזקאל
 ספרייה :( 002459750. )1968המנורה, תשכ"ח  : אביב

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 ברי.זו תשמ"ח 

לעוו בערינסקי. מאסקווע :  / . דער זוניקער וועלטבוי : לידער און פאעמע-1939ברינסקי, לב, 
 ספרייה :( 002459187. )1988סאוועטסקי פיסאטעל, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 ברל.גע תשי"ד 

געזאנג פון מענטש / יצחק בערלינער ; שער בלאט און צייכענונגען צו  .1899-1957 ,ברלינר, יצחק
 ספרייה :( 002459193. )1954ידן אפטייל י. פיין. מעקסיקע : ]מוציא לאור לא ידוע[, ע

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 ברל.יר תשט"ז 

 : איירעס-ירושה : )דערציילונגען( / ש. בערלינסקי. בוענאס .1900-1959 ,ברלינסקי, שלמה

 ספרייה :( 002459156. )1956פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע, תשט"ז -צענטראל

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 ברק.בא תשכ"ח 

אביב : המנורה, -באגינען : ראמאן / י.ד. בערקאוויטש. תל .1885-1967 ,ברקוביץ, יצחק דב
 ספרייה :( 002459195) .1968תשכ"ח 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 ברק.קי תש"ל 

אביב : י. ל. פרץ, תש"ל -וויטש. תליארן / י. ד. בערקא-. קינדער1885-1967יצחק דב,  ,ברקוביץ
 ספרייה :( 002459166) .1970

Cen.lib-Yiddish 

 

 



C4 גוד.מי תרפ"ג 

באצירונגען פונם  ; ניינצן ניינצן( / פון ה. גודעלמאן-גודלמן, הרש. מינוטן : )ניינצן פופצן
 ספרייה :( 002459746. )1923יארק : אטעם, -סקולפטאר אהרן גודעלמאן. ניו

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 גוט.פר תשכ"ה 

 New .פרייד און וואונדער / מלכה גאטפריד ; צייכענונגען: הערבערט קרוקמאן .גוטפריד, מלכה

York : ספרייה :( 002458958. )1965קאמיטעט דורך איקוף, -מלכה גאטפריד בוך 

Cen.lib-Yiddish 

C4 גוט.צו תש"ה 

גאלדע גוטמאן )קרימער(. בוענאס איירעס : ]מוציא  צווישן בערג : דערציילונגען / .גוטמן, גולדה
 ספרייה :( 002459600. )1945לאור לא ידוע[, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 גוט.קי תשט"ז 

פאריז : גרוינעמקין,  .. א קייט פון דורות : ראמאן / שמריהו גוטמאן1897-1975גוטמן, שמריהו, 
 ספרייה :( 002459145תשט"ז. )

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 גול.או תשי"ח 

-אויף צעווארפענע וועגן : דערציילונגען / נח גאלדבערג. בוענאס .1902-1968 ,גולדברג, נח
 ספרייה :( 002459188. )1958יידבוך,  : איירעס

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 גול.אי תשכ"ו 

. 1966, איקוף :גולדוירט, בלה. איבער גרעניצן : דערציילונגען / בעלא גאלדווירט. ניו יארק 
 ספרייה :( 002459157)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 גול.גע תשי"ח 

. 1958איקופ,  : גולדברג, יוסל. געזאנגען פון פראנט / יאסל גאלדבערג. בוענאס איירעס
 ספרייה :( 002459745)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 גול.לי תש"ו 

ה. גאלדאווסקי'ס  : לאס אנגעלעס. ליכט און גלויבן / ה. גאלדאווסקי. 1893-1948גולדובסקי, ה., 
 ספרייה :( 002459142. ) 1946בוך קאמיטעט, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

  



 

C4 גול.לי תשל"ב 

בלאט, צייכענונגען און וויניעטן: רות קרוין ; -ליבשאפט / מארי גאלד ; שער .-1914גולד, מרי, 
 ספרייה :( 002458952. )1972משה קנאפהייס. בוענאס איירעס : פרייע שטימע,  :רעדאקטאר

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 גול.לע תשמ"ד 

/ יצחק גאלדקארן. טאראנטא :  1976-1984לעצטער שניט : משלים פון די יארן  .גולדקורן, יצחק
 ספרייה :( 002458954. )1984]מוציא לאור לא ידוע[, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 גול.ני תש"ח 
 002459158. )1948/ לוי גאלדבערג. ניו יארק : די פעדער, גולדברג, לוי. ניגון אין ווינט : לידער 

 ספרייה :(

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 גול.פש תש"ב 
. פשוט'ע מענטשן : דערציילונגען / נח גאלדבערג. לאס אנגעלעס : איד. 1902-1968גולדברג, נח, 

 ספרייה :( 002459146. )1942נאצ. ארב. פארב. און א גרופע פריינט, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 גול.צע תשי"ז 

אויף צעווארפענע וועגן : דערציילונגען / נח גאלדבערג. בוענאס  .1902-1968 ,גולדברג, נח
 ספרייה :( 002459400. )1957יידבוך,  : איירעס

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 גול.שו תשל"ט 

חיים  / (גולדנשטין, חיים יצחק. דאס שווייגנדיקע יארהונדערט : )א ראמאנען ראמאן
 ספרייה :( 002459143. )1979גאלדענשטיין. בוקרשט : קריטעריאן, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 גול.שט תשל"ב 

בען  : New York .מחבר. דער שטורעם אין ריווערוויל : נאוועלע / בען גאלד 1898-1981גול, בן, 
 ספרייה :( 002459141. )1972קאמיטעט, -גאלד בוך

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 נ.אפ תש"זגו 

. 1947דער עמעס,  : .. אפנ הויכנ בארג / א. גאנטאר. מאסקווע1911-1981גונטר, אברהם, 
 ספרייה :( 002457790)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

  



 

C4 גור.אי תש"כ 

. 1960פרץ,  .אביב : י. ל-גורליק, פ. אין די מלינער וועלטן : נאוועלע / פ. גארעליק. תל
 ספרייה :( 002457793)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 גור.יא תשמ"ד 

בילדער / שירע -רייזע ,גורשמן, שירה. יאמטעוו אינמיטן וואך : ראמאן, דערציילונגען און נאוועלן
 ספרייה :( 002458942. )1984גארשמאן. מאסקווע : סאוועטסקי פיסאטעל, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 גלי.לי תרצ"ז 

נגען / רבקה גאלין. ניו יארק : רבקה גאלין בוך לידער און דערציילו .1890-1935 ,גלין, רבקה
 ספרייה :( 002458953. )1937קאמיטעט, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 גרו.זו ת"ש 

 002459450) .1940 ,גרובר, יצחק. זון פאר דער טיר : לידער / י. גרובער. טשערנאוויץ : המחבר

 ספרייה :(

Cen.lib-Special Books 

 

 

C4 גרו.פו תרצ"ח 
. 1938יצחק. פון שטאט אוועק / י. גרובער. ווארשע : מיטהילף פון יידישן פ.ע.נ. קלוב,  גרובר,

 ספרייה :( 002459447)

Cen.lib-Special Books 

 

 

C4 דימ.או תש"ו 
. אונטערן האקנקרייץ : נאוועלן / זיינוול דיאמאנט. פאריז : א. ב. 1904-1963דימנט, זינול, 

 רייה :ספ( 002458919. )1946צעראטא, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 דימ.או תשי"ז 

בלאט געצייכנט -אויף אלע ווינטן : נאוועלן / זיינוול דיאמאנט ; שער .1904-1963 ,דימנט, זינול
 .1957יארק : אלוועלטלעכער יידישער קולטור קאנגרעס, תשי"ז -פון יצחק ליכטענשטיין. ניו

 ספרייה :( 002458877)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 ו.קל תשל"ודר 

. קלעזמער : ראמאן / אירמע דרוקער. מאסקווע : סאוועטסקי 1906-1982ירמיהו,  ,דרוקר
 ספרייה :( 002458926) .1976 ,פיסאטעל

Cen.lib-Yiddish 

 

 



C4 דרל.אי תשכ"ז 

תל אביב : ניי  .דרליכמן, שמואל. אין פלאמען : לידער און דערציילונגען / שמואל דרעליכמאן
 ספרייה :( 002458933). 1967לעבן, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 דרפ.אי תרצ"ה 

-יארק : דפוס פאזי-אין הייסן ווינט : לידער / ציליע דראפקין. ניו ..1888-1956 ,דרפקין, ציליה
 ספרייה :( 002457846. )1935שאולזאן פרעס, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 הור.אי תשי"ד 

יש פון מאשינען : )ראמאן( / האראנטשיק שמעון ; מיט אין גערו .1889-1939 ,הורונצ'יק, שמעון
פארבאנד פון פוילישע יידן אין -איירעס : צענטראל-יוסף אקרוטני. בוענאס :א הקדמה
 ספרייה :( 002457842. )1953-תשי"ד ,ארגענטינע

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 היר.בא ת"ש 

 NEW YORK, N.Y .י הירשקאן. באריס קאבאלקין : ראמאן / פון צב1886-1938הירשקן, צבי, 

 ספרייה :( 002457845. )1940מארגן פרייהייט,  :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 המר.לע תש"ו 

דזשאקלין ; צייכענונגען פון לאלא -לעבנס און געשטאלטן : שרה האמער .ז'קלין, שרה-המר
. 1946, יארק : נאוואראדאמסקער סאסייעטי-צייכענונגען פון לאלא. ניו / ()דערציילונגען

 ספרייה :( 002457840)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 המר.שט תשי"ד 

 : יארק-דזשאקלין. ניו-שטאמען און צווייגן : דערציילונגען / שרה האמער .ז'קלין, שרה-המר

 ספרייה :( 002457839. )1954נאוואראדאמסקער סאסייעטי, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 ויס.אי תשי"ט 

עדן : געקליבענע פעליעטאנען, הומארעסקעס און -אין מעקסיקאנער גן .-1895 ,ויסבוים, אברהם
איינדרוקן / אברהם ווייסבוים. -שטאט )לאס אנדזשעלעס( : רייזע-מאנאלאגן אין דער מלאכים

 ספרייה :( 002458973. )1959המשך, תש"ך  : מעקסיקע

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 וסר.לי תשי"א 

. 1951איקופ,  : עבן / שנייער וואסערמאן. בוענאס איירעס. ליד און ל-1899וסרמן, שניאור, 
 ספרייה :( 002458948)

Cen.lib-Yiddish 



 

 

C4 וסר.מע תשכ"ז 

 New .. מענטשן אין מיין לעבן : )דערציילונגען( / שלמה וואסערמאן1898-1984וסרמן, שלמה, 

York :  ,ספרייה :( 002458963. )1967איקוף 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 י.מע תרפ"חזו 
.. מעשה'לעך פאר קינדער / פון תשר"ק ; מיט 1872-1926זוין, ישראל יוסף בן יהודה ליב, 

 .1928אריגענעלע צייכנונגען פון איזראעל )לאלא(. ניו יארק : היברו פאבלישינג קאמפאני, 

 ספרייה :( 002457765)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 זוי.תש תר"ע 

זעווין  ... תשר"ק'ס בעסטע ערצעהלונגען / פון ישראל י1872-1926יב, ישראל יוסף בן יהודה ל ,זוין
 ספרייה :( 002457788. )1910)תשר"ק, יודקאוויטש(. ניו יארק : תשר"ק, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 זוי.תש תש"י 
.. תשר"ק'ס בעסטע ערצעהלונגען / פון ישראל י. זעווין 1872-1926זוין, ישראל יוסף בן יהודה ליב, 

 ספרייה :( 002457789[. )1950יודקאוויטש(. ניו יארק : תשר"ק, ] ,שר"ק)ת

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 זינ.דר תש"כ 

דראמאטישע שריפטן : פון יידישן לעבן מעבר לים / יעקב זינגער ; דאס  .1902-1963 ,זינגר, יעקב
 ספרייה :( 002459744. )1960אביב : י. ל. פרץ, -בילד פון מחבר געמאלן פון ארטיסט ב. מלחי. תל

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 זינ.שט תשכ"ד 
. 1964זינגר, ישראל יהושע. שטאל און אייזן : ראמאן / י. י. זינגער. ניו יארק : מתנות, 

 ספרייה :( 002459196)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 זיפ.אי תשל"ד 

אנטרעאל : יעקב זיפער אין די געצעלטן פון אברהם / יעקב זיפער. מ ..1900-1983 ,זיפר, יעקב
 ספרייה :( 002459201(. )1973בוך פאנד קאמיטעט, תשל"ד )

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 זיפ.כב תשכ"ו 

 ; כ'בין ווידער אין מיין חרובער היים געקומען / ... יעקב זיפער ..1900-1983 ,זיפר, יעקב

 002459200) .1965"ו ריטא בריאנסקי. מאנטרעאל : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשכ-צייכענונגען

 ספרייה :(

Cen.lib-Yiddish 



 

 

C4 חוש.הי ת"ש 
פארלאג פאר די -חושצ'בצקי, משה. היימ אונ וועלט / מ. כאשטשעוואצקי. קיעוו : מעלוכע

 ספרייה :( 002459444. )1940נאציונאלע מינדרהייטן אין אוססר, 

Cen.lib-Special Books 

 

 

C4 טיט.או תשכ"ג 
. אויף דריי קאנטינענטן : געקליבענע נאוועלן / ב. דעמבלין 1897-1976, טיטלבוים, בנימין

 ספרייה :( 002457837. )1963שלמה מענדעלסאן פאנד,  : ]=בנימין טיטלבוים[. מעקסיקע

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 טיט.וו תרצ"ח 

-ים[. ניודעמבלין ]=בנימין טייטלבו .וועסט סאיד : ראמאן / ב .1897-1976 ,טיטלבוים, בנימין
 ספרייה :( 002458976. )1938יארק : מאקס נ. מייזיל, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 טיט.ער תשי"ד 

תל אביב : דעת,  .[. ערב נאכט / ב. דעמבלין ]=בנימין טייטלבוים1897-1976טיטלבוים, בנימין, 
 ספרייה :( 002458960. )1954

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 טיט.צו תש"ו 

דעמבלין ]=בנימין טייטלבוים[.  .. צוויי און א דריטער : ראמאן / ב1897-1976, טיטלבוים, בנימין
 ספרייה :( 002458956. )1943יארק : המחבר, -ניו

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 לבד.שו תש"ח 

. 1948שוועלן : א טרילאגיע / שלמה לבדי. שיקאגא : יחידים,  .1898-1973 ,לבדי, שלמה
 ספרייה :( 002458944)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 לוי.צו תש"מ 

צוריק אין דער היים : ראמאן / שמואל לעווין ; צייכנונגען פון ישעי'ה  .1890-1959 ,לוין, שמואל
 ספרייה :( 002458959. )1980לעווין )דעם דיכטערס זון(. ניו יארק : די ברידער שולזינגער, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 לוי.צו תשי"ט 

 : צווישן צוויי תהומען : )טרילאגיע( / שמואל לעווין. בוענאס איירעס .1890-1959 ,לוין, שמואל

 ספרייה :( 000209833. )1959בוכגעמיינשאפט ביי דער יידישער ראציאנאליסטישער געזעלשאפט, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 



C4 ליל.אפ תשכ"ח 

בלאט -עלעס ; שערלעי-אפקלייב : לידער פאעמעס דראמעס / א. גלאנץ .1889-1966 ,לילס, אהרן
 ספרייה :( 002457799. )1968יארק : ציקא, תשכ"ט, -געצייכנט פון פנחס שרון. ניו

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 מוג.לי תשנ"ג 

. 1993כאמע : לידער / באריס מאגילנער. מאסקווע : די יידישע גאס, -ליקע .מוגילנר, בוריס
 ספרייה :( 002459454)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 תשכ"ז מול.טו 

. 1967יארק : ציקא, -ביים טויער : ראמאן / קאדיע מאלאדאווסקי. ניו .מולודובסקי, קדיה
 ספרייה :( 002457787)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 מיז.גע תרצ"ט 

געקליבענע דערציילונגען / א. מייזל ; צוזאמענגשטעלט פון מ.  .1890-1936 ,מיזל, אהרן
 ספרייה :( 002457760. )1939פאלקס,  בלעכמאן. ניו יארק : קאאפעראטיווער

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 מיז'.גע תשט"ו 

געקליבענע דערציילונגען / נחמן מיזשעריצקי. בוענאס איירעס :  .1900-1956 ,מיז'ריצקי, נחמן
 ספרייה :( 002457756. )1956שרייבער פאריין ה.ד. נאמבערג אין ארגענטינע, תשט"ז 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 אי תשי"טמיל. 

-ניו ./ ל. מילער 1909-1959אייביק לעבן : נייע און אפגעקליבענע לידער,  .1889-1967 ,.מילר, ל
 ספרייה :( 002459598. )1959יארק : יידיש אמעריקע, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 מיל.דו תש"ו 
. 1946מילר, ישעיה. דור הפלגה / ש. מיללער. לאס אנגעלעס, : ש. מיללער בוך קומיטעט, 

 ספרייה :( 002459597)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 מיל.לע תש"ב 

טייל / ל. מילער.  4באלאדע אין -דאס לעבן וואס לעבט אייביק : מלחמה .1889-1967 ,.מילר, ל
 ספרייה :( 002459586. )1942אמעריקע, -ניו יארק : פארלאג אידיש

Cen.lib-Yiddish 

 

 

  



 

C4 מיל.צו תשכ"ז 

צוליב שכנים / ברוך מילער ; צייכענונגען פון שרה ליבע מילער. ניו  .1892-1980 ,מילר, ברוך
 ספרייה :( 002459566. )1967איקופ,  : יארק

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 מיצ.אי תש"ח 

קאמיטעט -און שול-נאציאנאלער קולטור : Toronto .מיצמכר, שלמה. אין וואגל / ש. מיצמאכער
 ספרייה :( 002459599[. )1948ארדן אין קאנאדע, ]-סביי דעם פאראייניקטן יידישן פאלק

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 מיר.לי תשי"א 

מוציא לאור ] : Montreal .א ליכט פאר א גראשן / פרץ מיראנסקי .1908-1993 ,מירנסקי, פרץ
 ספרייה :( 002459740) .1951 ,[לא ידוע

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 מלץ.מא תשמ"ו 

אילוסטראציעס פון  ; ין הארבסט / שאול מאלץ ; שער בלאט פון חנן קיעלמלץ, שאול. א מאלער א
רינג, -פארוואלטונג ביים ארבעטער-יארק : צענטראלער שול-יאני פיין און חיים גאלדבערג. ניו

 ספרייה :( 002457754. )1986

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 מלץ.מי תשל"ב 
-אפטיילונג פון ארבעטער-יארק : בילדונגס-ניומלץ, שאול. מיט פרייד און געזאנג / שאול מאלץ. 

 ספרייה :( 002458880) .1972 ,רינג

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 סימ.הע תש"ב 
.. די העלדן פון כעלם / שלמה סיימאן ; צייכענונגען פון יצחק 1895-1970סימון, שלמה, 

 ספרייה :( 002457657. )1942ליכטענשטיין. ניו יארק : מתנות, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 סימ.קל תש"ט 

דאס קלוגע שניידערל / ש. סיימאן ; אילוסטרירט פון י.  ..1895-1970 ,סימון, שלמה
 ספרייה :( 002457656. )1949. ניו יארק : מתנות, 1949צווייטע אויפלאגע,  .פרידלענדער

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 סימ.קל תשל"ג 

לקסטימלעכער ראמאן וואס לייענט זיך ווי א קלוגע הענט : א פא ..1895-1970 ,סימון, שלמה
יארק : ציקא, תשל"ג -לעגענדע און איז אבער א שטיק יידישע ווירקלעכקייט / שלמה סיימאן. ניו

 ספרייה :( 002457658) .1973

Cen.lib-Yiddish 

 



 

C4 סימ.שמ תרצ"א 

 / פון ש. סיימאן . שמערל נאר : די געשיכטע פון אן אומבאקאנטן העלד1895-1970שלמה,  ,סימון

 ספרייה :( 002457654. )1931מתנות,  : New York .אילוסטרירט פון אהרן גולדמאן ;

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 עפר.צו תש"ה 

צווישן שאטנס : און אנדערע דערציילונגען / משה עפראן ;  .1883-1944 ,עפרון, משה
 .1945 ,(POSY-SCHOULSO PRESS) : יארק-ארויסגעגעבן פון א גרופע פריינט. ניו

 ספרייה :( 002459203)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 פדר.גע תשל"ד 

געביילטע פויסטן : דערציילונגען און דראמעס / זאמי פעדער ; בילד פון  ..1909-2000 ,פדר, סמי
 ספרייה :( 002458916. )1974אביב : המנורה, תשל"ד -מחבר געצייכנט: מיכאל מילבערגער. תל

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 פט.אין תשי"ז 

יארק : ברידער -אין לאנד פון די אבות : נאוועלע / חיים פעט. ניו .1900-1959 ,פט, חיים
 ספרייה :( 002457816. )1957שולזינגער, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 פט.פון תשי"ג 
/ חיים  . פון האדסאן ביזן ירדן : דערציילונגען און בילדער אין מיניאטור1900-1959פט, חיים, 

 ספרייה :( 002457815. )1953יארק : ברידער שולזינגער, -פעט. ניו

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 פין.פי תשס"ח 

 New .דער פינפטער זמן : לידער / יאני פיין ; צייכענונגען פון דער מחבר ..1924-2013 ,פין, יוני

York :  ,ספרייה :( 002457818. )2008ציקא 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 ינ.אר תרפ"הפ 

 ... ארנאלד לעווענבערג : )דער צוריסענער מענטש( : ראמאן / דוד פינסקי1872-1959פינסקי, דוד, 

WARSZAWA :  ,.ספרייה :( 002457800) .1925דוד פינסקי ביכער קאמיטע אינק 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 פינ.בר תרצ"ח 

דוד  : Warszawa .ונגען / דוד פינסקי.. ברוריה : און אנדערע דערצייל1872-1959דוד,  ,פינסקי
 ספרייה :( 002457802. )1938פינסקי ביכער, אינקארפארירט, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 



C4 פינ.הו תרצ"ח 

דוד  : Warszawa .דאס הויז פון נח עדאן : ראמאן / דוד פינסקי ..1872-1959 ,פינסקי, דוד
 ייה :ספר( 002457801. )1938פינסקי ביכער, אינקארפארירט, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 פינ.וו תש"י 

 .1950יארק : ציקא, -ווען וועגן צעגייען זיך : ראמאן / דוד פינסקי. ניו ..1872-1959 ,פינסקי, דוד

 ספרייה :( 002457805)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 פינ.ער תש"ו 

נ.  ,קי. עסבורי פארק.. ער לעבט! : און אנדערע דערציילונגען / דוד פינס1872-1959דוד,  ,פינסקי
 002457806) .1946יידישער נציאנאל ארבעטער פארבאנד,  150דזש. : שלום עליכם צווייג 

 ספרייה :(

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 פינ.פי תש"ט 

.. פיר טראגעדיעס : דער בעל שם טוב און דער גזלן, דער צדיק און דער 1872-1959דוד,  ,פינסקי
דער און דיאגענעס / דוד פינסקי. לאנדאן, קאנאדע : מלך שטן, אלה תולדות נח, אלעקסאנ

 ספרייה :( 002457819. )1949גראפשטיין, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 פינ.פר תרצ"ח 

 ... א פרעמדע נשמה : און אנדערע דערציילונגען / דוד פינסקי1872-1959פינסקי, דוד, 

Warszawa :  ,ספרייה :( 002457803. )1938דוד פינסקי ביכער אינקארפארירט 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 פיש.הי תשי"ד 

יארק : יעקב הערש -היימישע וועגן : )דערציילונגען( / יעקב הערש פישמאן. ניו .פישמן, יעקב הרש
 ספרייה :( 002458970. )1954קאמיטעט, -פישמאן בוך

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 פיש.פר תשי"ז 
דערציילונגען / יעקב הערש פישמאן. בוענאס איירעס : פישמן, יעקב הרש. פריער און שפעטער : 

 ספרייה :( 002458968. )1957יידבוך, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 פלה.וו תשכ"ז 

וועגנאלצדינג : פעליעטאנען, הומארעסקעס, סאטירעס, מאנאלאגן אקטואליען און  .פלה, י
ענונגען: לעאן פאך. בוענאס בלאט און אלע צייכ-מעשהלעך פון מחשבה און שול / י. פאלא ; שער

 ספרייה :( 002458975. )1967איירעס : קיום, תשכ"ז 

Cen.lib-Yiddish 

 



 

C4 פלט.או תשל"ה 

אויסגעקליבענע שריפטן : לידער און עסייען / פיניע פאלאטניק.  .1903-1972 ,פלטניק, פיניה
 ספרייה :( 002458966. )1975ריא דע זשאניירא : ]מוציא לאור לא ידוע[,  -בוענאס איירעס 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 פלט.מי תש"ז 

מיט ליבע און גלויבנ / אייזיק פלאטנער. מאסקווע : אגיז ; דער  .1895-1961 ,פלטנר, איזיק
 ספרייה :( 002457648) .1947 ,עמעס

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 פלי.אי תש"י 

פארבאנד -צענטראל : איירעס-בוענאס. אין שטורעם : ראמאן / דוד פלינקער. -1900פלינקר, דוד, 
 ספרייה :( 002458969. )1950פון פוילישע יידן אין ארגענטינע, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 פלי.שי תשי"א 

די שיין קומט פון מיזרעך : ראמאן / י. פאליקמאן. בוענאס איירעס  .1911-1977 ,פליקמן, יחיאל
 ספרייה :( 002458923) .1951 ,: איקוף

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 פפי.אן תש"י 

אביב : -פאפיערניקאוו. תל .פפירניקוב, יוסף. אן עלנד הויז : און אנדעדע דערציילונגען / י
 ספרייה :( 002457821. )1950קליינביבליאטעק, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 פרץ.דע תש"ה 

א. בערגמאן ; מיט  דערציילונגען און מעשות / י. ל. פרץ ; צוזאמענגעשטעלט פון .פרץ, יצחק ליב
 .1945 ,ארדן-יארק : פארלאג פון יידישן פראטערנאלן פאלקס-אן אריינפיר פון א. גאלדבערג. ניו

 ספרייה :( 002459162)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 קוז.גר תרצ"ט 

עמ.  /. גרויסע וועלט : לידער, פאעמעס אונ געשיכטעס 1913-1962קוזקביץ', עמנואל, 
 ספרייה :( 002457792. )1939ע : דער עמעס, קאזאקעוויטש. מאסקוו

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 קול.די תרצ"ג 

דיסנער טשיילד הארלד : פאעמע / מוישע קולבאק. מינסק : עלוכע,  ..?1896-1937 ,קולבק, משה
 ספרייה :( 002457791) .1933

Cen.lib-Yiddish 

 



 

C4 קופ.ני תשי"ט 

 .R. Kope, 1959 : דערציילונגען / רבקה קאפע. פאריז .. א ניי לעבן :1910-1995רבקה,  ,קאפע

 ספרייה :( 002457651)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 קלי.בה תשט"ו 

גיטא : פאעמע פון דבקות / -. דאס געטלעכע ליד בהאגאוואד1892-1961אבא,  ,קליגר
 002458972. )1955יארק : ברידער שולזינגער, -איבערגעגעבן אין יידיש פון אבא קליגער. ניו

 ספרייה :(

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 קלי.לי תרצ"ה 

 .Astoria press, 1935 : יארק-לידער / בערטע קלינג. ניו .1886-1979 ,קלינג, ברטה

 ספרייה :( 002457649)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 קלי.שי תשכ"ד 

קליגער ; הילע  די שיינע רויז : )טעג און נעכט פון א מיידל( / קעהאס .1904-1985 ,קליגר, קהת
פארבאנד פון פוילישע יידן אין -מירסקי. בוענאס איירעס : צענטראל-י. ראטנער -און צייכענונגען 

 ספרייה :( 002458971. )1964ארגענטינע, תשכ"ד 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 רוז.גע תרפ"ד 

: יונה  געזאמעלטע שריפטען / פון יונה ראזענפעלד. ניו יארק .1880-1944 ,רוזנפלד, יונה
 ספרייה :( 002457764. )1924ראזענפעלד קאמיטע, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 רוי.מי תשנ"ד 

 Одеса .אלעקסאנדער רויזין / מחבר. מיינע לידער, ווי די טויבן : לידער -1917רויזין, אלכסנדר, 

: Маяк, 1994. (002458974 ): ספרייה 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 רוכ.מב תשל"ח 

אות, תשל"ח -דער מבול : )דערציילונגען( / לייב ראכמאן. ירושלים : צור .1918-1978 ,רוכמן, ליב
 ספרייה :( 002457653) .1978

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 רול.גע תש"ח 

 002457650. )1948איקוף,  : .. געקליבענע לידער / יוסף ראלניק. ניו יורק1879-1955רולניק, יוסף, 

 ספרייה :(

Cen.lib-Yiddish 

 



 

C4 רול.לי תרפ"ו 
. 1926. לידער / פון יוסף ראלניק. ניו יארק : ]מוציא לאור לא ידוע[, 1879-1955רולניק, יוסף, 

 ספרייה :( 002457794)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 רול.פע תש"א 

יארק : ]מוציא לאור לא ידוע[, -ניו .. א פענצטער צו דרום / יוסף ראלניק1879-1955רולניק, יוסף, 
 ספרייה :( 002457795. )1941

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 רזנ.גא תרצ"ה 

 ספרייה :( 002459456. )1935גאנצפרי / ל. רעזניק. מאסקווע : עמעס,  .1890-1944 ,רזניק, ליפה

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 רסק.אי תרע"ט 

מייזעל,  יארק : מ.-אידישע ליעדער / פון פ. מ. ראסקין. ניו .1880-1944 ,רסקין, פיליפ מקס
 ספרייה :( 002457796) .1919

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 שאו.דו תשי"ז 

 ,איקוף : New York .אברהם. דורות דערוואכן : ביאגראפישע נאוועלע / פון אברהם ביק ,שאולי

 ספרייה :( 002459498) .1957

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 שאו.מש תש"ט 

 ( 002459588) .1949יארק : איקוף, -ביק. ניושאולי, אברהם. משה העס : א כראניק / אברהם 

 1812-1875 ,הס, משה
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 שמח.צע תשמ"ט 

סימכאוויטש.  .. צער און טרייסט : געזאמלטע לידער / ש1921-2017שמחה יעקב, ’, שמחוביץ
 ספרייה :S. Simchovitch, 1989. (002457655 ) : מאנטרעאל

Cen.lib-Yiddish 

 

 

  



C5 מרג)מרג( תשע"ד 

: סיפורו המפעים ומעורר ההשראה של הרב אהרן  1מחבר. אהר'לה  -1951 ,מרגלית, אהרן
 .[2014מרגלית / אהרן מרגלית ; עיבוד: אלי ; איור וצביעה: גולד. רחובות : אהרן מרגלית, ]

(002457363 ) 

 -1951מרגלית, אהרן, 

 .ישראל --ספרי קומיקס 

 .דים ולנערספרת דתית יהודית ליל
 ספרייה :

French 

 

 

C209 מיל.פר תשע"ג 

-מירי מחבר. פרספקטיבה נשית, התנסות אדריכלית : ייצוג המרחב ביצירתן של חנה בת ,מילר
 ( 002459094. )2013סביון ליברכט ורונית מטלון / מאת: מירי מילר. תשע"ג  ,שחר

 .בקרת ופרשנות --חנה  ,שחר-בת

 .שנותבקרת ופר --ליברכט, סביון 

 .בקרת ופרשנות --מטלון, רונית 

 .ארכיטקטורה בספרות

 .חלל )ארכיטקטורה( בספרות

 .זהות מגדרית בספרות

 .בספרות --עצוב מחדש  --שקום מבנים 

 .נשים סופרות ישראליות

 .נשים בספרות

 .היסטוריה ובקרת --ספרת ישראלית 
 ספרייה :

Literature 

 

 

C408.1 שאו.פו תש"ט 

פון צייט און דויער : עסייען / אברהם ביק ]אברהם שאולי[. ניו יארק :  אברהם. ,שאולי
 ספרייה :( 002459595. )1959קאמיטעט ביי דער שול פון יידישן וויסן, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C409 שטי.הו תרע"ט 

הומאניזם אין דער עלטערער יידישער ליטעראטור : א קאפיטל  .1879-1933 ,שטיף, נחום
 ( 002459683) .[1919ליגע, ]-דמיון ]נחום שטיף[. קיעוו : קולטור-עשיכטע / בעלג-ליטעראטור

 .היסטוריה ובקרת --יידיש, ספרות 
 ספרייה :

Cen.lib-Special Books 

 

 

D478 ברי.פא תשכ"ט 
. די פאפירענע קרוין : נאוועלע / ירחמיאל בריקס ; מיט א הקדמה 1912-1974בריקס, ירחמיאל, 

ניו יארק : ירחמיאל בריקס בוך קאמיטעט מיט דער מיטהילף פון  .בלומענטאל פון פראפ. נחמן
 ( 002459743) .1969 ,יידישן פ.ע.נ קלוב

 .ספרת --גטו לודז' )פולין( 

 .ספרת -- 'לודז --פולין  --שואה 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 



 

 

D478 ויל.יו תשע"ז 

בני  :ל ; תרגמה מספרדית: עינת טלמון ; עריכהמחבר. היום האחרון / מינה ויי -1926מינה,  ,ויל
 ( 002455487. )2017מזרחי. ירושלים : כרמל, תשע"ז 

 .ספרת --איטליה  --משפחות יהודיות 

 .ספרת --איטליה  --פשיזם 

 .ספרת --איטליה  --שואה 

 .ספרת --איטליה  --רדיפות  -- יהודים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

D478 קוז.מס תשע"ז 
גולן, איבון מחבר. מסך של שכחה : על היעדר חוויית השואה של יהודי המזרח במדיה -זלובסקיקו

גולן ; עורכת תוכן: נוגה שטיאסני. תל אביב : רסלינג, -ובאומנות בישראל / איבון קוזלובסקי
2017( .002457268 ) 

 .ישראל --עדות המזרח 

 .ישראל --יהודי אפריקה הצפונית 

 .פוניתאפריקה הצ --שואה 

 .שואה באמנות

 .שואה בקולנוע

 .שואה בטלויזיה

 .ישראל --אמנות וחברה 

 .ישראל --הבטים חברתיים  --אמצעי התקשרת 

 .יחסים עדתיים --ישראל 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E092 יצח.קו תשע"ז-בר 

ורך: פייר ע ;יצחק, ציון מחבר. הקורא בשער : סיפור הברחת יהודי איראן / ציון בר יצחק -בר
 ( 002453689. )2017לביא. ירושלים : לביא פ. אנטרפרייז, תשע"ז 

 יצחק, ציון-בר

 .ביוגרפיה --ישראל  --יהודי איראן 

 .ביוגרפיה --ישראל  -- קציני מודיעין

 .20-המאה ה --היסטוריה  --איראן  --יהודים 

 .יהודי איראן --עליה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E092 )תשס"ח יעק)יעק 

מחבר. ממעמקים קראתיך / יפה יעקב. ]ראשון לציון[ : יפה יעקב, תשס"ח  -1946יפה,  ,יעקב
2008. (002432455 ) 

 1970-1993יעקב, פול משה, 

 .ביוגרפיה -- ישראל --גברים צעירים 

 .ביוגרפיה -- ישראל --משפחות יהודיות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

E092 תשע"ו (למד)למד 

חיפה, -אחוזה :יעקב מחבר. מבגדד עד הונולולו / למדן יעקב ; עריכה: צבי שמיר. חיפה  למדן,
 ( 002432659. )2016תשע"ו 

 תיור --למדן, יעקב 

 .תיור -- ישראלים

 .ביוגרפיה --ישראל  --עתונאים 

 .מסעות וסיורים

 .מסעות סביב העולם

 .הרפתקנות והרפתקנים

 .מחולות עם ישראליים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E092 תשע"ד (פיל)אלק 
אלקים )ק בפתח(, הלה מחבר מראיין. מזמור לאסף / ראיינה וכתבה: הילה אלקיים 

 ( 002408996. )2013טרקטינסקי(. חיפה : פרדס, תשע"ד )

 1934-1958 ,פילר, אסף
 101ישראל. צה"ל. יחידה 

 .ביוגרפיה --משמר השרון  --ישראל  --נפגעי פעלות איבה 
 רייה :ספ

Cen.lib-Stacks 

 

 

E092 תשע"ז (רקנ)רקנ 

משאלוניקי לתל אביב /  - מחבר. עברי אנוכי : אברהם ש' רקנטי 1888-1980רקנטי, יצחק שמואל, 
 ( 002455679. )2017תבונות, תשע"ז  - יצחק ש' רקנטי. ]עברי אנכי[. אלון שבות : מכללת הרצוג

 1888-1980רקנטי, אברהם שמואל, 

 .ביוגרפיה --סלוניקי  --יון  -- יהודים
 ביוגרפיה --ישראל  --יהודי יון 

 .ביוגרפיה -- חברי כנסת

 .ביוגרפיה --ישראל  --פוליטיקאים 

 .20-המאה ה --היסטוריה  --תל אביב 

 (סלוניקי )יון
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E092 תשע"ד (שיפ)דרי 
/ יזמה וליקטה אורנה  1929-1965בכתיבה : דריזין, ארנה מחבר מרואיין. שלום יקירי : שיחות 

דריזין )זמל( ; עריכה והבאה לדפוס: מירי דבי )קריצלר( ; ריאיון וכתיבה: איילה פרלמוטר. ]תל 
 ( 002456745. )2013אביב[ : דבי אופקים, תשע"ד 

 1877-1965שיפמן, יקיר, 

 .ביוגרפיה --פולין  --יהודים 

 .היסטוריה --דומברוביץ  --פולין  --יהודים 

 .ביוגרפיה -- נס ציונה --ישראל  --משפחות יהודיות 

 .עברית, מכתבים

 .מכתבים יהודיים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

E113.19 זיו.הי תש"ם 

תש"ם. -תר"ץ ,בית זרע -פתח תקוה  -זיו היובל : לייסוד קיבוץ "השומר הצעיר" מליטא, בנימינה 
 ( 002456707]בית זרע[ : ]בית זרע[, ]תש"ם[. )

 .ביוגרפיה -- בית זרע

 .היסטוריה --בית זרע 

 .תאור וסיור --בית זרע 

 .הוי ומנהגים --בית זרע 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E113.211 יהב.תל תשע"ז 

מירי לימון. ]תל  :/ דן יהב ; עריכה והקלדה 1909-1800אביב טרם הקמתה : -יהב, דן מחבר. תל
 ( 002457011. )2017אביב[ : מישב, 

 .19-המאה ה --היסטוריה  --תל אביב 

 .19-המאה ה --אוכלוסיה  --תל אביב 

 .19-המאה ה --היסטוריה  --מצב חברתי  --תל אביב 

 .19-המאה ה --היסטוריה  --מצב כלכלי  --תל אביב 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E113.23 פלג.ספ תשע"ז 
דה : העשור הראשון / אמוץ פלג. ]ספורה של חול-פלג, אמוץ מחבר. סיפורה של קבוצת גורדוניה

 ( 002455275. )2017חולדה[. ]ישראל[ : ]אמוץ פלג[, תשע"ז -קבוצת גורודוניה

 .היסטוריה --תנועת נער ציונית( )גורדוניה 

 .היסטוריה --קבוצים 

 .היסטוריה --חלדה  -- ישראל --התישבות 

 .חלדה --ישראל  --התישבות  --עולים 

 .היסטוריה --חלדה  -- ישראל --התישבות 

 .1917-1948 --היסטוריה  --ישראל 

 .היסטוריה -- חלדה

 .הוי ומנהגים --חלדה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E113.241 שלי.חב תשע"ז 
מחבר. חברון שוברת שתיקה : תיעוד אישי, היסטורי ופוליטי / ציפי  -1965שליסל, צפורה שרה, 

: חגי סרי לוי. ]ירושלים[ : דברישיר תרבות יהודית מקורית, תשע"ז שליסל ; עריכת תוכן ולשון
2017( .002455466 ) 

 .היסטוריה -- ישראלי-הסכסוך הערבי

 .ביוגרפיה --חברון 

 .20-המאה ה --היסטוריה  --חברון 

 .יחסים אתניים -- חברון

 ., מארעות תרפ"ט1929 --היסטוריה  --ישראל 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

E113.25 גרו.אד תשע"ג 

 ( 002456440[. )2013היאלי מחבר. אדמה אהובה / היאלי גרוס. גבעתיים : ישראלים, ] ,גרוס

 .היסטוריה --יהודה, הרים  --ישראל  --מושבים 

 .היסטוריה --מצב חברתי  --הרים  ,יהודה --ישראל  --מושבים 

 .ביוגרפיה --מושבים  --ישראל  --נשים 

 .ביוגרפיה --מושבים  --ישראל  --עולים 

 .20-המאה ה --היסטוריה  --יהודה, הרים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E307.776 חלפ.הי תשע"ז 
פוליטיקה וזיכרון / תמה חלפין. קריית  -חלפין, תמה מחבר. היה רע לתפארת : לינה משותפת 

יון בנגב ; ]רמת אפעל[ : יד גור-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-שדה בוקר : מכון בן
[. 2017מרכז מחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית, ]תשע"ז  -טבנקין 

(002454572 ) 

 .מצב חברתי --ישראל  --ילדים 

 .לינת ילדים --קבוצים 

 .הבטים פסיכולוגיים --לינת ילדים  --קבוצים 

 .קבוצים --ישראל  --ילדים 

 .קבוצים --ישראל  --ים פסיכולוגיה של ילד

 .קבוצים --ישראל  --זכרון קולקטיבי 

 .ישראל --חנוך קבוצי 

 .הבטים פסיכולוגיים --חנוך קבוצי 

 .קבוצים --ישראל  --גדול ילדים 

 .קבוצים -- ישראל --הורים וילדים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E307.776 סלע.קב תשע"ז 

פתח תקווה[ : ] .[פול / צביקה סלע. ]הקבוץ ואני בטפולסלע, צביקה מחבר. הקיבוץ ואני בטי
 ( 002454121. )2017סטימצקי, 

 .הבטים פסיכולוגיים --קבוצים 

 .פסיכולוגיה --חברי קבוצים 

 .הבטים פסיכולוגיים --לינת ילדים  --קבוצים 

 .קבוצים --ישראל  --אינטגרציה חברתית 

 .קבוצים -- ישראל --סוציאליזציה 

 .הבטים פסיכולוגיים --י חנוך קבוצ

 .קבוצים -- ישראל --הורים וילדים 

 .קבוצים -- ישראל --גדול ילדים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

E322.1 ישר.פר תשע"ז 

ובכללם:  ,ישראלי, שאול מחבר. פרקי תורה ומדינה : עיונים במשנתו של הרב שאול ישראלי
ברהם וסרמן, אריאב יוסט ואריה כץ ; הקדמות, ביאורים ואחרית דבר / מאת הרבנים: א

בעריכת: אברהם ישראל שריר. מרכז שפירא : אור עציון ספרי איכות תורניים, המכון התורני 
 ( 002458994ע"ש ר' יצחק וחנה סטרולוביץ', תשע"ז. )

 .שאול ,ישראלי
 ישראלי, שאול.. עמוד הימיני

 .ישראל --דת ומדינה 

 .יהדות --דתיים  הבטים --ישראל  -- הרשות המבצעת

 .הלכה --ישראל  --הרשות המבצעת 

 יהדות --הבטים דתיים  --ישראל  --בטחון פנים 
 הלכה --ישראל  --בטחון פנים 

 .יהדות --הבטים דתיים  -- מלחמה

 .הלכה --מלחמה 

 .ישראל --יהדות  -- הבטים דתיים --אזרחים נפגעי מלחמה 

 .הלכה --ישראל  --אזרחים נפגעי מלחמה 

 .ביוגרפיה -- ישראל --רבנים 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E322.1 שכט.מא תשע"ג 
שכטר, יעקב מאיר בן דוד מחבר. מאמר בנושא השעה : בענין הגזירות על הדת / מאת... רבי יעקב 

 ( 002379756מאיר שכטער. ירושלם : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשע"ג. )

 .עמדות -- ישראל --חרדים 

 .ישראל --דתיים וחלוניים 

 .ישראל --יהדות ומדינה 

 .גיוס תלמידי ישיבות לצבא
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E327.12 מגן.חש תשע"ז 

כלילה מגן.  / מחבר. חשופים בעלטה : המוסד, השב"כ והתקשורת הישראלית -1976מגן, כלילה, 
נות : ספרי חמד, ]חיפה[ : הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה ; ראשון לציון : ידיעות אחרו

2017( .002457016 ) 

 .היסטוריה --ישראל. המוסד למודיעין ולתפקידים מיחדים 

 .היסטוריה --ישראל. שרות הבטחון הכללי 

 .היסטוריה --ישראל  --מודיעין )ביון( 

 .היסטוריה --ישראל  --אמצעי התקשרת ופרסום 

 .היסטוריה --ישראל  --יחסי צבור 

 .היסטוריה --ל ישרא --אמצעי התקשרת 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

  



 

E355 חרו.לנ תשע"ז 
סייריו ומסעותיו / אלדד חרובי, -מחבר. לנו קוראים המשעול והרוח : פלמח -1954חרובי, אלדד, 

 ( 002456467. )2017יואב רגב. כפר סבא : ארץ ארץ, 

 .היסטוריה --פלמ"ח 

 .ישראל -- מסעות וסיורים

 .1917-1948 --היסטוריה  --ישראל 

 .תאור וסיור --ישראל 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E361.3092 רוז.למ תשע"ז 

יונה מ רוזנפלד ;  / מחבר. למידה מהצלחות : מהדרה ליחסי גומלין -1922רוזנפלד, יונה מיכאל, 
תרגום מאנגלית: סידני לונדון ; סייעה בהכנת הספר: רויטל אביב מתוק. תל אביב : רסלינג, 

2017( .002455503 ) 

 -1922 ,רוזנפלד, יונה מיכאל

 .ביוגרפיה -- ישראל --עובדים סוציאליים 
 ספרייה :

Education 

 

 

E363.7 הנד.הע תשע"ו 

/ שוקי  2016יהושע מחבר. הערכות הציבור על מטרדי איכות חיים באזור המגורים  ,הנדלס
[. ירושלים : המשרד 2016ם הערכות הצבור על מטרדי איכות חיים באזור המגורי] .הנדלס

 ( 002456788. )2016לבטחון פנים, לשכת המדען הראשי, 

 .ישראל --איכות חיים 

 .מדידה --איכות חיים 

 .ישראל --מטרדים 

 .ישראל --רעש, בקרה 

 .הבטים חברתיים --רעש 

 .הבטים סביבתיים --רעש 

 .ישראל -- הבטים חברתיים --מגורים 

 .ישראל --אינדיקטורים חברתיים 

 .ישראל --רעש, נזקים 

 .ישראל --נער ואלימות 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

E370.711 כות.חנ תשע"ז 

עורכים:  / כותבים חינוך : על הקשר שבין התיאוריה למעשה החינוכי בתהליך הכשרת מורים
 ( 002454278. )2017שוש סיטון ויצחק גילת. ]כותבים חנוך[. חיפה : פרדס, תשע"ז 

 .ישראל --הכשרה  --חי הוראה פר

 .ישראל --הכשרה  --מורים 

 .ישראל --הכשרה  --גננות 

 .פילוסופיה -- ישראל --חנוך 
 ספרייה :

Education 

 



 

E370.711 לספ.מח תשע"ח 
לספר מחקר : סיפורי החיים של יחידות המחקר במכללות לחינוך / עורכת: רות זוזובסקי. 

 ( 002457429. )2017מכון מופת, ]תשע"ח[ מהדורה ראשונה.. ]תל אביב[ : 

 .ישראל --מכללות להכשרת מורים 

 .סגל אקדמי --ישראל  --מכללות להכשרת מורים 

 מחקר --ישראל  --חנוך 
 ספרייה :

Education 

 

 

E379.11 גלי.מע תשע"ז 

ממשלתיים ביישום מדיניות חינוכית -מחבר. מעורבותם של ארגונים חוץ -1968ירדן,  ,גלי
ממשלתיים בישום -ערכת החינוך הישראלית / מאת: ירדן גאלי. ]מערבותם של ארגונים חוץבמ

 ( 002459381. )2017מדיניות חנוכית במערכת החנוך הישראלית[. תשע"ז 

 .בית הספר לחנוך --עבודות לתאר שלישי  -- אילן-אוניברסיטת בר
 ישראל. משרד החנוך והתרבות

 .ישראל --הפרטה בחנוך 

 .ישראל --דינה חנוך ומ

 .ישראל --ארגונים לא ממשלתיים 

 .ישראל --מוסדות ללא כונת רוח 

 .ישראל -- שתוף פעלה בין המגזר הפרטי והצבורי
 ספרייה :

Education 

 

 

E584.4 שיפ.סח תשע"ז 
שיפמן, אסף מחבר צלם. הסחלבים בישראל : המדריך המלא / אסף שיפמן ; עריכה: יעל שכנאי ; 

 [אחרים[. ]חיפה[ : שיפמן, ]תשע"ז 3-שיפמן, ישעיהו )אישי( טלמון, יעל אורגד ]ואסף  :צילומים

2017. (002456460 ) 

 .מדריכים -- ישראל --סחלבים 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E709.05 ברט.אי תשע"ו 
ברטל, איתן מחבר אמן. האיש ההולך : מקרה מבחן של פעלתנות חתרנית במרחב העיר תל אביב / 

 : [חולון] .אסף כהן, ג'ואנה אסרף Public School : אילן גולדשטיין ; עיצוב ועריכהאיתן ברטל, 

Public School Editions, 2016. (002448978 ) 

 .20-המאה ה --כרזות ישראליות 

 .ישראל -- 20-המאה ה --הדפסים 

 .ישראל --סימנים ושלטים 

 .סמליות באמנות

 .תל אביב --ישראל  --אמנות וחברה 

 .תל אביב --ישראל  --ת רחוב אמנו

 .ישראל -- הבטים פוליטיים --אמנות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 



E709.05 מאי תשס"ה 

 ,טוב. תל אביב : גלריה בצלאל-עריכה והפקה: נעמי סימן -/ קטלוג  2005תערוכת בוגרים  : מאי

[2005]. (002452455 ) 
 תערוכות --גלריה בצלאל )תל אביב( 

 .תערוכות --דמיה לאמנות ועצוב )ירושלים( אק -בצלאל 

 .תערוכות --ישראל  --אמנים 

 .תערוכות -- 21-המאה ה --אמנות ישראלית 

Betsalel (Academy) 

Art, Israeli -- 21st century. -- Exhibitions. 

Artists -- Israel -- Exhibitions. 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E709.2 ברס)ברס( תשס"א 

 :עורכת -אוצרת: דליה מנור ; קטלוג  -ת אמן. החלומות / דגנית ברסט ; תערוכה דגני ,ברסט

 .[2001דליה מנור ; עיצוב הקטלוג: דפנה גרייף. הרצליה : מוזיאון הרצליה לאמנות, ]

(002452476 ) 
 ברסט, דגנית

 .תערוכות --מוזיאון הרצליה לאמנות עכשוית 

 .תערוכות --ישראל  --נשים אמניות 

Artists -- Israel -- Exhibitions. 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E709.2 תשע"ו (יאי)יאי 
. מודד / יובל יאירי ; אוצר : ירון הרמתי ; טקסט: אתי שוורץ. תל אביב : -1961יאירי, יובל, 

 ( 002435344[. )2016גלריה זימאק אמנות עכשווית, ]

 -1961 ,יאירי, יובל

 .תערוכות -- גלריה זימק אמנות עכשוית )תל אביב(

 .תערוכות -- ישראל --צלום 

 .תערוכות -- ישראל --מיצבים )אמנות( 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E709.2 יעק)יעק( תשנ"ג 

 : פסל. דורית יעקבי / דורית יעקבי ; אוצר התערוכה: יואב דגון. הרצליה -1952דורית,  ,יעקבי

 ( 002452462. )1993מוזיאון הרצליה לאמנות, ]תשנ"ג[ 

 -1952 ,בי, דוריתיעק

 .תערוכות --מוזיאון הרצליה לאמנות 

 .תערוכות -- 20-המאה ה --אמנות מודרנית 

 .תערוכות --ישראל  --נשים אמניות 

Yacoby, Dorrit, 1952-, 

Art -- Israel -- Exhibitions. 
 ספרייה :

Judaica 

 

 



E720.092 מנד.מח תשע"ז 

סעדיה מנדל ;  :ות על שימור / איורים ושרטוטיםמחבר מאייר. מחשב 1931-2017מנדל, סעדיה, 
מועצה לשימור  :דן ; הקדמה: שלמה הלל. ]מחשבות על שמור[. מקוה ישראל -עורכת: עידית מי

 ( 002455574. )2017אתרי מורשת בישראל ממורשת החברה להגנת הטבע, תשע"ז 
 1931-2017מנדל, סעדיה, 

 .ישראל --שמור ושחזור  --אתרים היסטוריים 

 .ישראל --שמור ושחזור  --מבנים היסטוריים 

 .ישראל --שמור ושחזור  --ארכיטקטורה 

ha Moaza leshimur ataray moreshet beyisrael -- History 

Historic sites -- Conservation and restoration -- Israel (State). 

Historic buildings -- Conservation and restoration -- Israel. 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E726.3 גיל.בי תשע"ד 
גילר, שמואל מחבר. בית הכנסת המטולטל : תולדות בית הכנסת הגדול בתל אביב / שמואל גילר 

 ( 002455575. )2014ושולה וידריך. ]בית הכנסת המטלטל[. תל אביב : המחברים, 

 (אביב-בית הכנסת הגדול )תל

 .היסטוריה --תל אביב  --ישראל  --בתי כנסת 

 .חמר מאיר --היסטוריה  --תל אביב  --ישראל  -- בתי כנסת

 .תל אביב -- ישראל --ארכיטקטורה של בתי כנסת 

 .היסטוריה -- בנינים ומבנים --תל אביב 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E730.92 שקי)שקי( תשנ"ז 

פסול[.  - סון. ]ערן שקיןפיסול / אוצר התערוכה : מאיר אהרונ -פסל. ערן שקין  -1962ערן,  ,שקין
 ( 002452458[. )1997גן : המוזיאון לאמנות ישראלית, ]-רמת

 -1962 ,שקין, ערן

 .תערוכות --המוזיאון לאמנות ישראלית )רמת גן( 

 .תערוכות -- ישראל --פסול 

 .תערוכות --ישראל  --פסלים 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E759 אלי)אלי( תשע"ג 
 -אביב : הקיבוץ -מה וחברים / אוצר ועורך הקטלוג: יניב שפירא. תל. אלי-1962ריטה, אלימה, 

 ( 002446489. )2012גלריה לאמנות ישראלית, ]תשע"ג[ 

 -1932ריטה, אלימה, 

 תערוכות -- (אביב-הקבוץ, גלריה לאמנות ישראלית )תל

 .תערוכות -- 20-המאה ה --רשום ישראלי 

 .תערוכות -- ישראל --עבודות ניר 

 .תערוכות --ישראל  --אמנים 

 .תערוכות --ציור ישראלי 

 .תערוכות --ישראל  --נשים אמניות 
 ספרייה :

Judaica 



 

 

E759 קופ.ענ תשע"ז 

 -מוניקה לביא ; קטלוג  :אוצרת -אמן. עונג ואימה / אלעד קופלר ; תערוכה  -1974קופלר, אלעד, 
אביב : ליטבק קונטמפוררי, -תל .[עורכת: דריה קאופמן ; עריכת טקסט: דפנה רז. ]ענג ואימה

[2017( .]002456463 ) 

 -1974 ,קופלר, אלעד

 .תערוכות --אביב( -מוזיאון נחום גוטמן )תל

 .תערוכות -- ישראל --צירים 

 .תערוכות -- 21-המאה ה --ציור ישראלי 

 .תערוכות -- אמנות מפשטת
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E769 הלר)הלר( תשע"ז 

עריכה: דליה  -אוצרת: דליה מנור ; קטלוג  -מסעות / תערוכה  -דב הלר אמן.  -1937 ,הלר, דב
 ( 002449210[. )2017מנור. באר שבע : מוזיאון הנגב לאמנות, ]

 -1937 ,הלר, דב

 .תערוכות --מוזיאון הנגב לאמנות )באר שבע( 

 .תערוכות -- אמנות ישראלית

 .תערוכות --ישראל  --אמנים 

 .וכותתער --ישראל  --תצריבים 

Art, Israeli -- Exhibitions. 

Heller, Dov -- Exhibitions. 

Artists -- Israel. 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E770.92 שיר.עב תשמ"ו 
עם. -/ שמחה שירמן ; אוצר התערוכה: מיכה בר 1982-1986שירמן, שמחה צלם. עבודות בצילום : 

 ( 002455585[. )1986אביב[ : מוזיאון תל אביב, ]-]עבודות בצלום[. ]תל

 שמחה ,שירמן

 .תערוכות --מוזיאון תל אביב לאמנות 

 .תערוכות --ישראל  --צלמים 

 .תערוכות --ישראל  --צלום 

 .תערוכות --חמר מאיר  --עכו 

Photographers -- Israel (State) -- Exhibitions. 

Acre -- Description and travel -- Pictorial works -- Exhibitions. 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

  



 

E981.4 ישא.הר תש"ס 
: גורל משפחה יהודית שעלתה מגרמניה  1836-1834ישאו הרים שלום : מכתבי מסע ועליה 

. מהדורה משוחזרת. הוד השרון : ]מוציא לאור לא ידוע[, תש"ס 19-לישראל בתחילת המאה ה
1999. (002411944 ) 

 (ברגמן )משפחה

 .גרמניה --משפחות יהודיות 

 .ירושלים --ישראל  -- משפחות יהודיות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E982.31 אמת.וא תשמ"ז 

ענינים, קלארע  ,אמת ואמונה : אויפקלערונג אין קורצען וועגען די יסודות פון אמונה, הלכות
 ( 002379142השקפה / פון רבינו... יואל טייטלבוים... בני ברק : בנות א"י בית פייגא, תשמ"ז. )

 .ביהדות --ארץ ישראל 

 .יהדות -- הבטים דתיים --עברית 

 .משיח

 .חבורים בעד ונגד --ציונות 

 .אחרית הימים

 .עקבתא דמשיחא

 .יהדות ומדינה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E982.4 רינ.זכ תשע"ז 

]המחבר[, יוני רייני. ]ישראל[ :  / "ריני, יוני מחבר. הזכות על ארצנו : נאבקים בנרטיב ה"פלסטיני
[2017( .]002456170 ) 

 .ישראלי-הסכסוך הערבי

 .ישראל --הבטים פוליטיים  --יחסי יהודים וערבים 

 .היסטוריה --יחסי יהודים וערבים 

 .היסטוריה --לאמיות ערבית 

 .היסטוריה -- ישראל --לאמיות ערבית 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E982.412 מצי.סי תשע"ח 

יאיר אורון. חיפה :  :רי הצלה של יהודים ופלסטינים בחברון ובירושלים / עורך: סיפו 1929מצילי 
 ( 002457596. )2017פרדס, תשע"ח 

 .מארעות תרפ"ט ,1929 --היסטוריה  --ישראל 

 .1917-1948 --היסטוריה  --יחסי יהודים וערבים 

 .ישראלי-הסכסוך הערבי

 .ההיסטורי --חברון  --ישראל  --חסידי אמות העולם 

 .היסטוריה --ירושלים  --ישראל  --חסידי אמות העולם 

 .היסטוריה --חברון 

 .1917-1948 --היסטוריה  -- ירושלים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

E990.30 רוי.יש תשע"ז 

עורך הספר: רמי רוטהולץ.  ; סיפור הצלחה / אדם רויטר ונגה קינן -רויטר, אדם מחבר. ישראל 
 ( 002448432[. )2017תשע"ז ] ,ביתן-חה[. חבל מודיעין : כנרת, זמורהספור הצל -]ישראל 

 .אוכלוסיה --ישראל 

 .21-המאה ה --מצב כלכלי  --ישראל 

 .21-המאה ה --מצב חברתי  --ישראל 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T24=922 אוצ.הת תשע"ח 

ורה, עם תרגום ירושלמי תורה.. תשע"ח.. ירושלים.. אוצר התרגומים : חמשה חומשי ת ..תנ"ך
השלם ותרגום סורסי... / על ידי "בי מדרשא", בית המדרש לתורה ותרגומיה ; ]העורך[: שלמה 

 .-[2017יצחק מורגנשטרן. ]ירושלים[ : בי מדרשא, בית המדרש לתורה ותרגומיה, תשע"ח ]

 ספרייה :( 002456803)

Cen.lib-Stacks 

 

 

T193.5 כהן.כל תשע"ד 

רך. כלי הקודש ע"פ מקורות חז"ל : ביאור כלי הקודש ובגדי הכהונה סביב אוריאל עו ,כהן
פרשיות התורה ומקורות חז"ל / עם תמונות... של בית המקדש, תבנית המשכן, הכלים והבגדים, 

בתוספת ליקוט מדרשים וביאורים... חיבר וערך הרב אוריאל כהן. ]כלי הקדש על פי מקורות 
 ( 002379827. )2014לי הקודש, תשע"ד חז"ל[. ]ירושלים?[ : מכון כ

 .המשכן

 .חמר מאיר --המשכן 

 .בגדי כהנה

 .חמר מאיר --בגדי כהנה 

 .כלי המקדש

 .חמר מאיר --כלי המקדש 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T271 בקי.תפ תשע"ח 

כו גילי בן שמואל יצחק מחבר. תפוחי זהב : הארות בפירוש רש"י על התורה : על פי דר ,בקינרוט
של מו"ר... אברהם יהודה לייב פעסין, מרא דאתרא דק"ק חברה ש"ס בית מאיר... / מאת המחבר 

 .2017גילי בן שמואל יצחק בקינרוט... מתלמידי הרב. מונסי : גילי בקינרוט, תשע"ח 

(002459032 ) 

 .באורים --שלמה בן יצחק, )רש"י(.. פרוש התורה 
 פסין, אברהם יהודה ליב

 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



T278 אבי.עו תשנ"א 
אבינדב, אריה מחבר. עוללות : ... עיונים במקרא ובחז"ל )מילואים לספר "מדור לדור" ]רשומה 

 ( 002455137) .-[[( / אריה אבינדב. בית חלקיה : אריה אבינדב, ]תשנ"א17935

 .דרושים, שיחות ואמרים -- --תורה  --תנ"ך. 

 .דרושים, שיחות ואמרים
 ה :ספריי

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278 אוצ.פנ תשע"ח 
אוצר פניני החסידות : אוצר בלום לפרשת השבוע : קובץ מאמרים... מרבותינו... הבעל שם טוב 

אחרים[. נהריה : ישיבת אביר יעקב  10-אחראי ]ו -ותלמידיו... / חברי המערכת: הרב יעקב אייזן 
 ( 002457253. )-[2017תשע"ח ]אור מאיר שמחה ; ירושלים : מכון אור לישרים,  -

 .דרושים, שיחות ואמרים -- --תורה  --תנ"ך. 

 .דרושים, שיחות ואמרים --חסידות 

 .אנקדוטות --חסידים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278 איב.פר תשע"ז 
איבשיץ, יהונתן מחבר. פרי יהונתן : פלפולים ופירושים בהלכה ובאגדה על התורה ועל המועדים / 

און... רבינו יהונתן אייבשיץ... ; יוצא לאור מכת"י תלמידיו, ]ע"י[ עזריאל בהר"מ מנצור. מהג
 ( 002456947ירושלים : מכון להוצאת ספרים וכת"י שע"י מוסדות שובי נפשי, תשע"ז. )

 .דרושים, שיחות ואמרים -- --תורה  --תנ"ך. 

 .דרושים, שיחות ואמרים --מועדים 
 ברית מילה בקבלה

 ה :ספריי

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278 כהן.פר תשע"ח 
כהן, ינון יחזקאל בן אבנר מחבר. הפרשה ולקחה : פנינים ורעיונות, פרפראות וחדושים לפרשת 

 ( 002454969[. )2017השבוע והמועדים / ... ינון כהן. ירושלים : ינון כהן, תשע"ח ]

 .דרושים, שיחות ואמרים -- --תורה  -- .תנ"ך

 .מוסר בתנ"ך

 .דרושים, שיחות ואמרים --ועדים מ
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278 נאי.נמ תשע"ג 

יוסף בן יצחק מחבר. נמכר יוסף : השלם : בו נכללו שלושה חיבורים על התורה: 'נמכר  ,נאים
יוסף', 'נמכר יוסף מהדורה תניינא', 'אחרי נמכר' : פירושים בדרך הפרד"ס אשר שולבו לפי סדר 

ו"ר... הרב יוסף בן נאיים ; ההדיר מכת"י, ערך והוסיף הארות ומבוא משה עמאר... הפסוקים / למ
 ( 002455672לוד : הוצאת אורות יהדות המגרב, תשע"ג. )

 .יוסף בן יצחק ,נאים

 .דרושים, שיחות ואמרים -- --תורה  --תנ"ך. 

 .ביוגרפיה --פס  -- מרוקו --רבנים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

T278 ומ תשע"הקוק. 

דוב[ בלאאמו"ר =] .קוק, דב בן נחום מחבר. ומשם עתידין להגאל : בפסוקי התורה / נכתב ע"י ד
 ( 002456509) .[2015נחום הכהן קוק. טבריא : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשע"ה ]

 .דרושים, שיחות ואמרים -- --תורה  --תנ"ך. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278 קלי.תו תשס"ז 

זאב צבי בן עקיבא מחבר. תורת זאב צבי : בו נלקטו והובאו חידושים, ביאורים ורמזים על  ,ןקלי
אב"ד  ,סדר הפרשיות, נ"ך וסוגיות הש"ס / ... ע"י... ר' זאב צבי הכהן קליין בן... ר' עקיבא

 ( 002459147, תשס"ז. )057-3184423אייזנשטאט, מיקירי קרתא דירושלים. ירושלים : 
 צבי בן עקיבאקלין, זאב 

 .דרושים, שיחות ואמרים -- --תורה  --תנ"ך. 

 .דרושים, שיחות ואמרים -- --נ"ך  --תנ"ך. 

 .באורים -- -- תלמוד בבלי

 .אגרות --רבנים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T427 עמר.כא תשע"ז 
וחונה עליו פירוש: תנ"ך.. משלי.. תשע"ז.. ירושלים.. משלי : עם פירוש... רבינו אליהו מוילנא... / 

ספרייה ( 002459192. )-[2017כאייל תערוג... ]מאת[ אייל עמרמי. ירושלים : אייל עמרמי, ]תשע"ז 
: 

Cen.lib-Stacks 

 

 

T427 שפי.אש תשע"ח 

עם מדרשי חז"ל, ביאורי  : תנ"ך.. משלי. פרק לא.. תשע"ח.. ירושלים.. אשת חיל : מבואר ומפורש
בעריכת הרב נתן דוד  /הראשונים... האחרונים וע"ד החסידות הזוהר וע"ד הנסתר, פירושי 

 ( 002459073. )2017שפירא. ירושלים : מוסד הרב קוק, תשע"ח 

 -1660 --קבלה 

 .דרושים, שיחות ואמרים --חסידות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T437 זהר.פר תשס"ט 

 ,מאת מנחם זהרי. ירושלים : כרמלמנחם בן חיים מחבר. פרקי איוב : עיונים ובחינות /  ,זהרי

 ( 002381605. )2009תשס"ט 

 .בקרת ופרשנות -- --איוב  --תנ"ך. 

 .לשון, סגנון -- --איוב  --תנ"ך. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

T457 אוח.מא תשע"ג 

יוסף בן מרדכי ] / אוחיון, יוסף בן מרדכי מחבר. מאמר על מגילת רות : מתוך הספר אבקת רוכל
מוציא לאור לא ידוע[, תשע"ג. ] : רבי דב חילקו[. ]מאמר על מגלת רות[. בני ברק -ון ; עורך אוחי

(002380906 ) 

 .באורים -- -- רות --תנ"ך. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T487 יצחק תשע"ד-בן 
בן יצחק, מנחם מחבר. סוגיות הלכתיות במגילת אסתר : כיווני הנחת המנורה בבית המקדש 

-הכנסת( / מאת: מנחם בן יצחק. ]סוגיות הלכתיות במגלת אסתר[. ירושלים ; משפחות בן ובבית)
 ( 002379687[. צפת : )2014יצחק, תשע"ד ]

 .באורים -- --אסתר  --תנ"ך. 

 .תכנון ובניה --בית המקדש 

 .הלכה --המנורה )במקדש( 

 .תכנון ובניה --בתי כנסת 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T487 ט תש"סקור.ע 

חיים משה מחבר. עטרת צביה : לקט מדרשי חז"ל וחידושים מסודרים בלשון קלה... על  ,קורט
מגילת אסתר / ]חיים משה קורט[. ת"א ]=תל אביב[ : המכון למחקר תורני שע"י ישיבת תורה 

 ( 002380888והוראה, ]תש"ס?[. )
 יקותיאל, צביה בת דבורה

 .באורים -- -- אסתר --תנ"ך. 
 : ספרייה

Cen.lib-Stacks 
 
 

REC. ISRAELI-115 
 ( 002457640[ )1969מבחר שירי להקות צה"ל ]הקלטת שמע[ רמת גן : הד ארצי, ]

 ישראל. --שירים, עברית 
 ישראל. --מוסיקה פופולרית 

 שירים ומוסיקה. --ישראל. צה"ל 
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

C-191 
 ( 002458906?[ )-199קה ריבון עולם ]הקלטת שמע[ ]בני ברק[ : גל סטאר, ]

Jews -- Music -- Sound recordings. 

Hasidim -- Music -- Sound recordings. 
 מוסיקה. --יהודים 

 מוסיקה. --חסידים 
 ספרייה :

Music Reading Room 

 
 
 



C-192 
 ( 002458912?[ )-199וזוכר חסדי אבות ]הקלטת שמע[ ]בני ברק[ : גל סטאר, ]

 מוסיקה. --יהודים 
 מוסיקה. --חסידים 

 מוסיקה של כליזמרים.

Jews -- Music -- Sound recordings. 

Hasidim -- Music -- Sound recordings. 

Klezmer music -- Sound recordings. 
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

REC. JEWISH-116 

Cantor Moshe Koussevitzky [sound recording] : prayers - volume 2. New York : 

Famous Records, [1965?] (002458918 ) 
 חזנות.

 .מוסיקה --יהודים 
 מוסיקה של בתי כנסת.

Jews -- Music -- Sound recordings. 

Synagogue music -- Sound recordings. 

Cantors (Judaism) -- Sound recordings. 
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

C-193 
 ( 002460225) 1998ניגונים ]הקלטת שמע[ ]נגונים ]הקלטת שמע[[. ]ישראל[ : ]צמד הגילגלים[, 

 מוסיקה. --הודים י
 מוסיקה. --חסידים 
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

C-194 

, Yehoshua Rochman: [ Jerusalemכנור לשירייך ]הקלטת שמע[ ]כנור לשיריך ]הקלטת שמע[[. ]
[19--( ]?002460228 ) 

Jews -- Music -- Sound recordings. 

Hasidim -- Music -- Sound recordings. 
 מוסיקה. --יהודים 

 מוסיקה. --חסידים 
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

REC. ISRAELI-117 
מלחין. הלו דולי ]הקלטת שמע[ / מוסיקה ופזמונים: ג'רי הרמן ; המחזה:  -1933הרמן, גרי, 

 ( 002460230?[ )-196מיכאל סטוארט ; נוסח עברי: חיים חפר. תל אביב : סי.בי.אס., ]
 ישראל. --מחזות זמר 

 ישראל. --מוסיקה 
 ישראל. --מוסיקה פופולרית 

 ספרייה :

Music Reading Room 

 



 

M 1811.1 Z45A4 2017 
זעירא, מרדכי מלחין. אל תירא עבדי יעקב / ]מילים[: ע. הרוסי ; ]לחן[: מ. זעירא ; ]עיבוד[: ד. 

 ( 002459530) 2017כרמל. ]דליה[ : ]ד. כרמל[, 
 .ישראל --שירים, עברית 
 שירי מקהלה.

 ספרייה :

Music 

 

 

ML 3506 E44C64 
מחבר. דיוק אלינגטון : התחקות אחר עיצובו את דמותו האמנותית כשליחות  -1954כהן, יהודה, 

למען עלייה במעמדם של האפריקאים האמריקאים בארצות הברית / מאת יהודה כהן. תשע"ז 
2017 (002459870 ) 

 המחלקה למוסיקה. --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר
 1899-1974אלינגטון, דיוק, 

 .20-המאה ה --מוסיקה 
 היסטוריה ובקרת. --ג'ז 

 .20-המאה ה --היסטוריה  --ארה"ב  --אמריקנים אפריקניים 
 מוסיקה. --אמריקנים אפריקניים 

 ספרייה :

Music 

 

 

ML 3917 H33C6 
ר, רות מחבר. להלחין כוח, לשיר חירות : קשרים גלויים וסמויים בין מוזיקה פינצ'וב-הכהן

פינצ'ובר, ירון אזרחי ; עורך: זהר כוכבי. ]להלחין כח, לשיר -לפוליטיקה במערב / רות הכהן
. 2017חרות[. ירושלים : הוצאת מכון ון ליר ; ]בני ברק[ : הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשע"ז 

(002457015 ) 
 הבטים חברתיים. --מוסיקה 
 הבטים פוליטיים. --מוסיקה 
 היסטוריה ובקרת. --אירופה  --מוסיקה 
 ספרייה :

Music 

 
 


