פריטים חדשים – מרץ 2018
ספרים אלקטרונים ועבודות לתואר שני ולתואר שלישי במאגר התיזות האלקטרוניות
מופיעים עם הערה [משאב אלקטרוני] :
כולל פריטים מאוספים מיוחדים משנים קודמות שנוספו לספריה למוסיקה

לביא ,חיים -1976 ,מחבר .חישוב קרקטרים עבור אגודות הפיכות [משאב אלקטרוני]  /חיים לביא.
[חשוב קרקטרים עבור אגדות הפיכות [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן,
תשע"ח )002468716( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה למתמטיקה.
חבורות-למחצה הפיכות.
עטיה ,אלעד -1994 ,מחבר .שמורות מסדר חצי של עקומות על הטורוס [משאב אלקטרוני]  /אלעד
עטייא .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002468721( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה למתמטיקה.
טופולוגיה אלגבראית.
קומולנטים.
בוניס ,דוד מ מחבר .לשון ג'ודזמו [משאב אלקטרוני]  :מבוא ללשונם של היהודים הספרדים
באימפריה העות'מאנית  /דוד מ' בוניס ; פרקי הדקדוק תורגמו בידי מיכל הלד .ירושלים  :הוצאת
ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תש"ס )002468768( .1999
לדינו  --למוד והוראה.
טרנטיוס מחבר .הסריס [משאב אלקטרוני]  :קומדיה  /טרנטיוס ; תרגמה מרומית והוסיפה מבוא
והערות דבורה גילולה ; עיצוב ואיורים בהיירב .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס,
האוניברסיטה העברית ,תשנ"ט) 002468773( .
נויבאואר ,יקותיאל יעקב מחבר .תולדות דיני הנישואין במקרא ובתלמוד [משאב אלקטרוני] /
יקותיאל יעקב נויבואר[ .תולדות דיני הנשואין במקרא ובתלמוד [משאב אלקטרוני]] .ירושלים :
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשנ"ד)002468780( .
נשואין  --הלכה  --היסטוריה.
נשואין  --משפט עברי.
סילמן ,יוחנן מחבר .קול גדול ולא יסף [משאב אלקטרוני]  :תורת ישראל בין שלמות להשתלמות /
יוחנן דוד סילמן .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשנ"ט.
()002468782
תנ"ך -- .תורה. --
פילוסופיה יהודית  --המאה ה.20-

שביד ,אליעזר מחבר .נביאים לעמם ולאנושות [משאב אלקטרוני]  :נבואה ונביאים בהגות
היהודית של המאה העשרים  /אליעזר שביד .ירושלים  :הוצאת ספרים על שם י"ל מאגנס,
האוניברסיטה העברית ,תשנ"ט)002468784( .
כהן ,הרמן יחזקאל.
אחד העם.
בן גוריון ,מיכה יוסף.
ביאליק ,חיים נחמן.
רוזנצויג ,פרנץ.
גורדון ,אהרן דוד.
בובר ,מרדכי מרטין.
קוק ,אברהם יצחק.
בק ,לאו.
השל ,אברהם יהושע.
נבואה.
פילוסופיה יהודית  --המאה ה.20-
פריאור ,רבקה מחבר .מקבלי דמי פגיעה [ 1988משאב אלקטרוני]  /מאת רבקה פריאור .ירושלים
 :המוסד לביטוח לאומי ,מינהל החקר והתכנון ,תש"ן )002468788( .1990
נפגעי עבודה ,קצבאות  --ישראל.
אריסטופנס מחבר .הצפרדעים [משאב אלקטרוני ] :קומדיה  /אריסטופאנס ; תרגמה מיוונית
זיוה כספי ; הוסיפה מבוא ופירוש דבורה גילולה ;עיצוב ואיורים בהיירב .ירושלים  :הוצאת
ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשנ"ח) 002468790( .
אילת ,משה מחבר .שמואל וכינון המלוכה בישראל [משאב אלקטרוני]  /משה אילת[ .שמואל וכנון
המלוכה בישראל [משאב אלקטרוני ]].ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה
העברית ,תשנ"ח ) 002468793( .1998
שמואל (אישיות תנכית)
תנ"ך -- .שמואל  -- --בקרת ופרשנות.
מלוכה בתנ"ך.
שירמן ,חיים מחבר .תולדות השירה העברית בספרד הנוצרית ובדרום צרפת [משאב אלקטרוני] /
חיים שירמן ; ערך ,השלים וליווה בהערות עזרא פליישר .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל
מאגנס ,האוניברסיטה העברית ; ירושלים  :מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח ,תשנ"ז.
()002468801
עברית ,שירת ימי הבינים  --ספרד  --היסטוריה ובקרת.
עברית ,שירת ימי הבינים  --צרפת  --היסטוריה ובקרת.
אריסטופנס מחבר .חג הנשים [משאב אלקטרוני ] :קומדיה  /אריסטופאנס ; תרגמה מיוונית זיוה
כספי ; הוסיפה מבוא ופירוש דבורה גילולה ;עיצוב ואיורים בהיירב .ירושלים  :הוצאת ספרים
ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשנ"ז) 002468802( .
קסוטו ,משה דוד מחבר .פירוש על ספר שמות [משאב אלקטרוני]  /מאת מ .ד .קאסוטו[ ...פרוש
על ספר שמות [משאב אלקטרוני ]].ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה
העברית ,תשי"ב ) 002468804( .1951

תנ"ך -- .שמות  -- --בקרת ופרשנות.
כשר ,רמון מחבר .תוספתות תרגום לנביאים [משאב אלקטרוני]  /ההדיר ,ביאר ותרגם לעברית
רימון כשר .ירושלים  :האיגוד העולמי למדעי היהדות ,קרן הרב משה ועמליה רוזן ,תשנ"ו.
() 002468805
תנ"ך -- .נביאים -- .ארמית -- .בקרת ופרשנות.
תא-שמע ,ישראל מחבר .הלכה ,מנהג ומציאות באשכנז [משאב אלקטרוני]  / 1350-1000 :ישראל
מ .תא-שמע .מהדורה שנייה מתוקנת ..ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה
העברית ,תש"ס)002468809( .
הלכה  -- 1565- --אשכנז  --היסטוריה.
מנהגים  --אשכנז.
הוסרל ,אדמונד מחבר .משבר המדעים האירופיים והפנומנולוגיה הטרנסצנדנטלית [משאב
אלקטרוני]  /אדמונד הוסרל ; תרגם מגרמנית דוד זינגר ; ערך א' צבי בראון בהשתתפות יעקב
גולומב .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשנ"ו)002468811( .
טרנסצנדנטליזם.
מדע  --פילוסופיה.
פילוסופיה מודרנית.
פנומנולוגיה.
פסיכולוגיה.
תנ"ך ..במדבר ..תשמ"ה ..ירושלים ..פירוש על ספר במדבר [משאב אלקטרוני]  /מאת יעקב ליכט.
[פרוש על ספר במדבר [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס,
האוניברסיטה העברית ,תשמ"ה-תשנ"ה) 002468812( .
תבורי ,יוסף מחבר .מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד [משאב אלקטרוני]  /יוסף תבורי.
מהדורהשלישית מתוקנת ומורחבת ..ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה
העברית ,תשמ"ג) . (002468912
היסטוריה ישראלית  586 --לפנה"ס.70-
היסטוריה ישראלית ,425- -- 10תקופת התלמוד.
מועדים  --היסטוריה.
טרנטיוס מחבר .פורמיו [משאב אלקטרוני]  :קומדיה  /טרנטיוס ; תרגמה מרומית והוסיפה מבוא
והערות דבורה גילולה ; עיצוב ואיורים בהיירב .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,
האוניברסיטה העברית ; תשנ"ה) 002468918( .
גרוסמן ,אברהם מחבר .חכמי צרפת הראשונים [משאב אלקטרוני]  :קורותיהם ,דרכם בהנהגת
הציבור ,יצירתם הרוחנית  /מאת אברהם גרוסמן .מהדורהשלישית מתוקנת .ירושלים  :הוצאת
ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשס"א)002468922( .
שלמה בן יצחק( ,רש"י)
יהודים --צרפת  --היסטוריה  --המאה ה.11-
יהודים  --צרפת  --היסטוריה  --המאה ה.12-
ספרות רבנית  --צרפת.

רבנים  --צרפת  --ביוגרפיה.
שמעיה ,תלמידו של רש"י
בינרט ,חיים מחבר .גירוש ספרד [משאב אלקטרוני ] /חיים ביינארט[ .גרוש ספרד [משאב
אלקטרוני]] .מהדורה שנייה מתוקנת .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה
העברית ,תשנ"ו)002468927( .1996 ,
אברבנאל ,יצחק בן יהודה.
גרוש ספרד.1492 ,
סניור ,אברהם.
קוגוט ,שמחה מחבר .המקרא בין טעמים לפרשנות [משאב אלקטרוני]  :בחינה לשונית ועניינית
של זיקות ומחלוקות בין פרשנות הטעמים לפרשנות המסורתית  /שמחה קוגוט .מהדורה שנייה
מורחבת ומתוקנת .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשנ"ו,
)002468930( .1996
תנ"ך  -- --בקרת ופרשנות --היסטוריה.
טעמי המקרא.
תנ"ך  -- --לשון ,סגנון.
מנחה לשרה [משאב אלקטרוני]  :מחקרים בפילוסופיה יהודית ובקבלה  :מוגשים לפרופסור שרה
א' הלר וילנסקי  /בעריכת משה אידל ,דבורה דימנט ,שלום רוזנברג .ירושלים  :הוצאת ספרים
ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשנ"ד)002468938( .
וילנסקי ,שרה הלר.
פילוסופיה יהודית  --מאמרים.
קבלה --מאמרים.
יעקב בן אשר מחבר[ .טור] אורח חיים [משאב אלקטרוני] [טורים  -רמ"ה (איחר) [משאב
אלקטרוני]][ .אישאר]  :דפוס אליעזר אלנתאסי ,רמ"ה)BK002468961( .
ביץ ,שרית מחבר .סירוב לקבלת שירותי סיעוד [משאב אלקטרוני]  :מאפייני התופעה וסיבותיה /
שרית בייץ-מוראי ,אלן זיפקין[ .סרוב לקבלת שרותי סעוד [משאב אלקטרוני]][ .ירושלים] :
המוסד לביטוח לאומי ,מינהל המחקר והתכנון ,תשנ"ב )002468962( .1991
קשישים  --שרותים  --ישראל.
ביץ ,שרית מחבר .ניתוח מבחן הערכת תלות במסגרת חוק ביטוח סיעוד [משאב אלקטרוני]  /שרית
בייץ-מוראי ,אלן זיפקין ,ברנדה מורגנשטיין[ .נתוח מבחן הערכת תלות במסגרת חק בטוח סעוד
[משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :המוסד לביטוח לאומי ,מינהל המחקר והתכנון ,תשנ"ג .1993
()002468964
זקנה ,גמלאות  --ישראל.
קשישים  --שרותים  --ישראל.
קשישים  --הערכה תפקודית  --ישראל.
תנ"ך ..נביאים אחרונים ..רמ"ו ..שונצינו .. ...ישעיהו ,ירמיהו ,יחזקאל ותרי עשר [משאב
אלקטרוני] [ ... :עם פירוש]  /דוד בן יוסף בן קמחי[ ...שונצינו] [ :דפוס יהושע שלמה בן ישראל
נתן][ ,רמ"ו לערך]) 002468966( .

ספורטא ,יצחק מחבר .איגודים מקצועיים [משאב אלקטרוני ] /יצחק ספורטא[ .אגודים
מקצועיים [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :התוכנית לכלכלה וחברה במעון ון ליר בירושלים,
תשס"ז )002468967( .2007
אגודים מקצועיים.
אגודים מקצועיים  --ישראל.
ביץ ,שרית מחבר .מועדונים פסיכוגריאטריים בירושלים [משאב אלקטרוני]  /מאת :שרית בייץ,
ברנדה מורגנשטיין ,מרים כרמלי .ירושלים  :המוסד לביטוח לאומי ,האגף למחקר ותכנון ,תשמ"ו
) 002468974( .1985
פסיכיאטריה גריאטרית  --ישראל.
קשישים  --ישראל  --אגדות ומועדונים.
קשישים  --ישראל  --ירושלים.
יעקב בן אשר מחבר .ארבעה טורים [משאב אלקטרוני] [טורים  -ר"ן (שונצינו) [משאב אלקטרוני ]
:].שונצינו  :דפוס שלמה בן משה שונצין[ ,ר"ן לערך]) 002468979( .
יעקב בן אשר מחבר[ .טור] אורח חיים [משאב אלקטרוני] [טורים -רנ"( -ברשה) [משאב
אלקטרוני] [ .]:ברשה] [ :דפוס גרשם שונצינו][ ,לפני ר"ס ) ]. (002468986
משה בן מימון מחבר[ .משנה תורה] [משאב אלקטרוני] [משנה תורה  -ר"ן (שונצינו) [משאב
אלקטרוני]] .שונצינו  :דפוס גרשם בן משה איש שונצינו( ,נ'ר' מצוה [ר"ן])) 002468988( .
ביץ ,שרית מחבר .מתנדבי שירות היעוץ לקשיש מבקרים קשישים בקהילה [משאב אלקטרוני] /
מאת שרית בייץ-אמוראי[ .מתנדבי שרות היעוץ לקשיש מבקרים קשישים בקהלה [משאב
אלקטרוני ]].ירושלים  :המוסד לביטוח לאומי ,מינהל המחקר והתיכנון ,תשנ"ב .1992
() 002468989
מתנדבים קשישים בשרותים חברתיים  --ישראל.
קשישים  --שרותים  --ישראל.
הלברטל ,משה מחבר .מהפכות פרשניות בהתהוותן [משאב אלקטרוני]  :ערכים כשיקולים
פרשניים במדרשי הלכה  /משה הלברטל .מהדורה שנייה מתוקנת .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש
י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשנ"ט)002469125( .
מדרשי הלכה.
מוסר.
שפיגל ,נתן מחבר .אמנות השכנוע  -הנואם וקהלו [משאב אלקטרוני]  /נתן שפיגל .ירושלים :
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשנ"ג)002469127( .
שכנוע (רטוריקה)
תורת הנאום.
תורת הנאום בעת העתיקה.

קנול ,ישראל מחבר .מקדש הדממה [משאב אלקטרוני]  :עיון ברובדי היצירה הכוהנית שבתורה /
ישראל קנוהל .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשנ"ג .1992
() 002469129
תנ"ך -- .תורה  -- --בקרת ופרשנות.
כהנים בתנ"ך.
ברויר ,זאב זכריה מחבר .שירת הקודש של ר' שלמה אבן גבירול [משאב אלקטרוני]  :תוכן וצורה /
זאב ז .ברויאר[ .שירת הקדש של רבי שלמה אבן גבירול [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :הוצאת
ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשנ"ג)002469130( .
אבן-גבירול ,שלמה בן יהודה  --בקרת ופרשנות.
איוב [משאב אלקטרוני]  :במקרא בהגות באמנות  :כנס בחוג למקרא ,האוניברסיטה העברית
בירושלים ,כ"א באדר תשנ"ג  /ערכה לאה מזור .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס,
האוניברסיטה העברית ,תשנ"ה () 002469131
תנ"ך -- .איוב  -- --בקרת ופרשנות.
תנ"ך -- .איוב  -- --איורים.
אלבוים ,יעקב בן חיים יוסף מחבר .תשובת הלב וקבלת יסורים [משאב אלקטרוני]  :עיונים
בשיטות התשובה של חכמי אשכנז ופולין , 1348-1648 /יעקב אלבוים .ירושלים  :הוצאת ספרים
ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשמ"ג)002469133( .
הורביץ ,אברהם בן שבתי  --השקפה על תשובה.
יהודה ליואי בן בצלאל  --השקפה על תשובה.
לונטשיץ ,שלמה אפרים  --השקפה על תשובה.
חטא  --יהדות.
חסידות אשכנז.
תקוני תשובה.
רבנים  --אשכנז.
רבנים  --פולין.
תשובה  --היסטוריה.
ספיר ,מקס -1925 ,מחבר .אדון נכבד ,תן לי לחיות [משאב אלקטרוני]  :סיפור הישרדות ותקומה
/מקס ספיר בשיתוף עם אווה ויימארק ; משוודית :אלונה אבינזר .ירושלים : XP Media,
תשע"ח )002469166( .2018
ספיר ,מקס-1925 ,
יהודים  --פולין  --בודזנטין  --ביוגרפיה.
שואה  --פולין  --בודזנטין  --ספורים אישיים.
נצולי שואה  --שבדיה.
בודזנטין (פולין)
לשצ'ינסקי ,יעקב מחבר .ערב החורבן [משאב אלקטרוני]  :מהחיים היהודיים בפולין / 1935-1937
יעקב לשצ'ינסקי ; תרגום מיידיש לעברית דוד רויזנבליט[ .ערב החרבן [משאב אלקטרוני]].
[ישראל] [ :מוציא לאור לא ידוע][ ,תשע"ו )002469205( .]2016
יהודים  --פולין  --היסטוריה  --המאה ה.20-

משנה ..רנ"ב ..נפולי[ ..משנה עם פרוש הרמב"ם[ ]טקסט אלקטרוני] נאפולי  :דפוס יהושע איש
שונצין ,רנ"ב) 002469294( .
אחדות ,לאה מחבר .השפעת הרכב ההכנסה על אי שוויון התחלקות ההכנסות בקרב האוכלוסייה
הקשישה [משאב אלקטרוני]  /מאת :לאה אחדות ואורית קריסטל[ .השפעת הרכב ההכנסה על אי
שויון התחלקות ההכנסות בקרב האוכלוסיה הקשישה [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :המוסד
לביטוח לאומי ,מינהל המחקר והתכנון ,תש"ן . (002469297 )1990
הכנסה ,התפלגות  --ישראל.
קשישים  --ישראל  --מצב כלכלי.
פינטון ,נעמי מחבר .מפעל נסיוני לשירות הזנה כולל בכפר-סבא [משאב אלקטרוני]  /מאת :נעמי
פינטון ואגי מיינהרד[ .מפעל נסיוני לשרות הזנה כולל בכפר סבא [משאב אלקטרוני]] .ירושלים :
המוסד לביטוח לאומי ,האגף למחקר ותכנון ,תשל"ז )002469298( .1977
תלמידי בתי ספר יסודיים  --מזון  --ישראל  --כפר סבא.
אלעזר בן יהודה ,מגרמיזה מחבר .הרוקח [ /טקסט אלקטרוני] אשר יסד הרב רבינו אלעזר בן
רבינו יהודה ; מוגה עם רוב הדיוק על יד ...מהר"ר יהודה יעל"ה איש פיזרו[ .הרוקח הגדול [טקסט
אלקטרוני]] .פאנו [ :דפוס גרשם שונצינו] ,רס"ה)002469299( .
הלכה .1565- --
אברבנאל ,יצחק בן יהודה מחבר[ .ראש אמנה] [טקסט אלקטרוני]  /יצחק בן יהודה אברבנאל.
[ראש אמנה [טקסט אלקטרוני]] .קושטאנטי'  :דפוס דוד ושמואל ן' נחמיאש ויצחק קספוטה,
רס"ו)002469300( .
עקרי האמונה.
משה בן מימון מחבר .אמר משה בר שמואל בר יהודה בן תבון מרמון ספרד [ /טקסט אלקטרוני]
המאמר הזה ...חברו ...מרנא ורבנא משה ...בן הרב ...ר' מיימון[ ...ספר המצוות  -ר"ע (קושטא)
[טקסט אלקטרוני]][ .קושטא] [ :מוציא לאור לא ידוע][ ,ר"ע?]) 002469301( .
מדרש שוחר טוב ..תהלים ..רע"ב ..קושטא ..מדרש תלים [טקסט אלקטרוני] קושטנדינא  :מוציא
לאור לא ידוע ,ע'ר'ב' [רע"ב]) 002469304( .
אבודרהם ,דוד בן יוסף מחבר .אבודרהם [טקסט אלקטרוני] קונטשטינא [!]  :דפוס אשטרוק
דטולון ,רע"ד) 002469308( .
תפלות -- .סדור  -- --באורים.
בחיי בן אשר אבן חלאוה מחבר .ספר רבינו בחיי [ :טקסט אלקטרוני] ביאור על התורה[ .רבנו
בחיי על התורה [טקסט אלקטרוני]][ .פזרו] [ :דפוס גרשם שונצינו] ,רע"ד) 002469311( .

תנ"ך ..שיר השירים ..תשנ"ב ..תל אביב ..שיר השירים [משאב אלקטרוני]  :עם מבוא ופירוש /
מאת יאיר זקוביץ .תל אביב  :עם עובד  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית,
ירושלים ,תשנ"ב)BK002469398( .
טברסקי ,יצחק מחבר .מבוא למשנה תורה לרמב"ם [משאב אלקטרוני]  /יצחק טברסקי ; תרגם
מאנגלית מ"ב לרנר .מהדורה שניה .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה
העברית ,תשס"א) 002469402( .2000 ,
משה בן מימון ..משנה תורה  --מבואות.
אריסטופנס מחבר .פלוטוס [משאב אלקטרוני]  :קומדיה  /אריסטופאנס ; תרגמה מיוונית
והוסיפה מבוא והערות דבורה גילולה .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה
העברית ,תשנ"א () 002469405
תנ"ך ..רות ..תש"ן ..תל אביב ..רות [משאב אלקטרוני]  :עם מבוא ופירוש  /מאת יאיר זקוביץ .תל
אביב  :עם עובד  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים ,תש"ן
() 002469408
.ישראל .משרד מבקר המדינה .משלחת מערכת הביטחון לסלון האווירי בפריז [משאב אלקטרוני]
 /מבקר המדינה[ .משלחת מערכת הבטחון לסלון האוירי בפריס [משאב אלקטרוני]] .ירושלים :
משרד מבקר המדינה ,תש"ע ) 002469410( .2009
ישראל .משלחת מערכת הבטחון לסלון האוירי בפריס
בקרת המדינה  --ישראל.
ישראל .משרד הבטחון  --בקרת.
דב בר בן אברהם ,ממזריץ' מחבר .מגיד דבריו ליעקב [משאב אלקטרוני]  /למגיד דב בער
ממזריטש ; מהדורה ביקורתית עפ"י כתבי-יד עם מבוא ,פירוש ,הערות ומפתחות  /רבקה ש"ץ-
אופנהיימר( .מהדורה ב מורחבת ומתוקנת) ..ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס,
האוניברסיטה העברית ,תש"ן)002469412( .
חסידות  -- 1815- --ספרות עיונית.
וירשובסקי ,חיים מחבר .בין השיטין [משאב אלקטרוני]  :קבלה ,קבלה נוצרית ,שבתאות  /חיים
וירשובסקי ; ערך משה אידל[ .בין השטין [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל
מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תש"ן)002469413( .
מיסטיקה  --נצרות.
קבלה.
קבלה ונצרות.
שבתאות.

נוה ,יוסף מחבר .ראשית תולדותיו של האלפבית [ :משאב אלקטרוני]  /מבוא לאפיגרפיה
ולפליאוגרפיה שמית-מערבית  /יוסף נוה[ .ראשית תולדותיו של האלף בית [משאב אלקטרוני]].
ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשמ"ט)002469415( .
אלף בית  -- --היסטוריה.
כתובות עתיקות.
פלאוגרפיה ,יונית.
פלאוגרפיה ,לטינית.
פלאוגרפיה ,עברית.
פלאוגרפיה ,שמית.
ברגמן ,אריה מחבר .הפריון וגורמיו בתעשייה הישראלית 1960 ,עד [ 1996משאב אלקטרוני] /
אריה ברגמן ואריה מרום[ .הפריון וגורמיו בתעשיה הישראלית 1960 ,עד [ 1996משאב
אלקטרוני]] .ירושלים  :מחלקת המחקר ,בנק ישראל)002469417( .1998 ,
פריון תעשיתי  --ישראל.
פלישר ,עזרא מחבר .תפילה ומנהגי תפילה ארץ-ישראליים בתקופת הגניזה [משאב אלקטרוני] /
עזרא פליישר[ .תפלה ומנהגי תפלה ארץ ישראליים בתקופת הגניזה [משאב אלקטרוני]] .ירושלים
 :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשמ"ח)002469419( .
גניזה ,קהיר  --פקסימילים.
מנהגים --ישראל.
תפלה  --היסטוריה.
האוזר ,שמואל מחבר .בחינת הגורמים המשפיעים על ההבדל בין השכר למנהלים בכירים לבין
שאר העובדים בחברות שמניותיהן רשומות למסחר בבורסה בתל אביב [משאב אלקטרוני]  /הוכן
בידי :שמואל האוזר ,שרון אופיר .ירושלים  :רשות ניירות ערך ,תשנ"ח )002469422( .1998
מנהלים  --משכורות  --ישראל.
תאגידים  --ישראל  --נהול.
BK

קילר ,אלעזר ,פיטן מחבר .פיוטי ר' אלעזר בירבי קילר [משאב אלקטרוני]  /יוצאים לאור בצירוף
מבוא ,חילופי נוסח וביאורים בידי שולמית אליצור[ .פיוטי רבי אלעזר בירבי קילר [משאב
אלקטרוני]] .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשמ"ח .
) (002469426
תפלות -- .זמירות ופיוטים. --
.ישראל .משרד מבקר המדינה .החטיבה לבקרת הרשיות המקומיות .דוח ביקורת על קבלת
עובדים ומינויים פוליטיים ברשויות המקומיות [משאב אלקטרוני] [ /דו"ח בקרת על קבלת
עובדים ומנויים פוליטיים ברשיות המקומיות [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :משרד מבקר
המדינה ,חטיבת ביקורת הרשויות המקומיות ,תשנ"ח )002469427( .1998
בקרת המדינה  --ישראל.
עובדים בשלטון מקומי  --בחירה ומנוי  --ישראל.
שלטון מקומי  --הבטים פוליטיים  --ישראל.

אבנימלך ,מוריה מחבר .השפעת ההוצאה הציבורית לשירותים סוציאליים על החלוקה מחדש של
ההכנסות [משאב אלקטרוני]  /מאת מוריה אבנימלך[ .השפעת ההוצאה הצבורית לשרותים
סוציאליים על החלקה מחדש של ההכנסות [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :המוסד לביטוח
לאומי ,האגף למחקר ותכנון ,תשל"ד . (002469430 )1974
הכנסה ,התפלגות  --הבטים חברתיים  --ישראל.
הוצאות צבוריות  --ישראל.
שרותים חברתיים  --הבטים כלכליים  --ישראל.
מלמד ,עזרא ציון מחבר .מדרשי הלכה של התנאים בתלמוד בבלי [משאב אלקטרוני]  /מלקטים
ומסודרים עם חילופי גירסאות ומבוא בידי ע"צ מלמד .מהדורה שלישית מתוקנת ..ירושלים :
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשע"א)002469433( .2011 ,
תלמוד בבלי. --
מדרשי הלכה.
תנאים.
רופא ,אלכסנדר מחבר .סיפורי הנביאים [משאב אלקטרוני]  :הסיפורת הנבואית במקרא  -סוגיה
ותלדותיה  /אלכסנדר רופא[ .ספורי הנביאים [משאב אלקטרוני]] .מהדורה שלישית מעובדת
ומורחבת ..ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשע"ד .2014
()002469436
הספור בתנ"ך.
נבואה.
אליאור ,רחל -1949 ,מחבר .תורת האלוקות בדור השני של חסידות חב"ד [משאב אלקטרוני] /
מאת רחל אליאור .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשמ"ב.
()002469437
אלקים.
חב"ד (חסידות)  --ספרות עיונית  --היסטוריה ובקרת.
שפינוזה ,ברוך מחבר .מאמר מדיני [משאב אלקטרוני]  /ברוך שפינוזה ; תירגמו והוסיף הערות ח .
וירשובסקי ; הוסיף מבוא ומפתחות נתן שפיגל .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,
האוניברסיטה העברית ,תשמ"ב)002469441( .
מדעי המדינה  --חבורים קדומים.
הכט ,אריה מחבר .אוכלוסייה ומשאבים בערים הגדולות [משאב אלקטרוני]  /אריה הכט ומרינה
קונין[ .אוכלוסיה ומשאבים בערים הגדולות [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :המרכז לחקר
המדיניות החברתית בישראל ,תשס"א . (002469475 )2001
שלטון מקומי ,ממון  --ישראל.
שלטון מקומי ,תקציב  --ישראל.
שרותי רוחה  --ישראל.
ישראל  --אוכלוסיה  --הבטים כלכליים.

זיו ,הדס מחבר .אי צדק מאורגן [משאב אלקטרוני ] :הזכות לבריאות בשטחים הכבושים תחת
סגר ומצור  /הדס זיו[ .אי צדק מארגן [משאב אלקטרוני]] .תל-אביב  :רופאים לזכויות אדם,
)002469477( .2002
זכות לטפול רפואי --ישראל  --יהודה ,שומרון ועזה.
ערבים פלשתינאים  --טפול רפואי  --ישראל  --יהודה ,שומרון ועזה.
שרותי בריאות ,מנהל  --ישראל  --יהודה ,שומרון ועזה.
הי ,מלקולם מחבר .דמי אחיך [משאב אלקטרוני]  :שרשי האנטישמיות הנוצרית  /מלקולם הי ;
תרגם מאנגלית יוסף אור .ירושלים  :פרסומי הר הצופים ,תש"ם)002469529( .
נצרות ואנטישמיות.
קסוטו ,משה דוד מחבר .מחקרים במקרא ובמזרח הקדמון [משאב אלקטרוני]  /משה דוד
קאסוטו .ירושלים  :הוצאת ספרים על-שם י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשל"ב-תשל"ט .
) (002469534
תנ"ך  -- --בקרת ופרשנות.
אוגריתית ,ספרות.
תנ"ך  -- --מחקרים משוים.
שפינוזה ,ברוך מחבר .מאמר קצר על אלוקים ,על האדם ואושרו [ /משאב אלקטרוני]  /ברוך
שפינוזה ; ערך ,הקדים מבוא ,פירש והוסיף הערות יוסף בן שלמה ; לפי תרגומה מהולנדית של
רחל הולנדר-שטיינגרט[ .מאמר קצר על אלקים ,על האדם ואשרו [משאב אלקטרוני]] .ירושלים :
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשל"ח) 002469539( .
מטפיסיקה.
מבחר טכסטים פילוסופיים מפארמנידס עד הוגי ימינו [משאב אלקטרוני]  :מקראה באונטולוגיה
 /ערך והקדים מבואות אברהם צבי בראון[ .מבחר טקסטים פילוסופיים מפרמנידס עד הוגי ימינו
[משאב אלקטרוני]] .ירושלים :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשל"ז
() 002469542
פילוסופיה.
תורת ההויה.
מלמד ,אברהם- 1944 ,מחבר .דת :מחוק לאמונה [משאב אלקטרוני]  :קורותיו של מינוח מכונן /
אברהם מלמד[ .דת :מחק לאמונה [משאב אלקטרוני]] .בני-ברק  :הקיבוץ המאוחד ,תשע"ד
. (002469549 )2014
דת (מלה)
דת ומשפט.
דת  --פילוסופיה.
חק (תאולוגיה)
דתיּות.
פילוסופיה יהודית  --היסטוריה.
הלכה  --פילוסופיה.
יהדות.

אריסטו מחבר .מדינת האתונאים [משאב אלקטרוני]  /אריסטו ; תרגם מיוונית ,הקדים דברי
מבוא והוסיף הערות דוד אשרי ; תרגם את קטעי הפיוט דוד מלצר .מהדורה שנייה מתוקנת.
ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשס"ו)002469558( .2006 ,
אתונה (יון)  --היסטוריה חקתית.
אתונה (יון)  --פוליטיקה וממשל.
בלאו ,יהושע מחבר .דקדוק הערבית היהודית של ימי הביניים [ /משאב אלקטרוני]  /יהושע בלאו.
[דקדוק הערבית היהודית של ימי הבינים [משאב אלקטרוני]] .מהדורה שנייה ב מורחבת
ומתוקנת ..ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תש"ם.
() 002469560
יהודית ערבית  --דקדוק.
אגמון-שניר ,חגי מחבר .כשירות תרבותית בעבודה קהילתית [משאב אלקטרוני]  /חגי אגמון-שניר
וארנה שמר[ .כשירות תרבותית בעבודה קהלתית [משאב אלקטרוני]] .תל אביב  :משרד הרווחה
והשירותים החברתיים ,האגף לשירותים חברתיים ואישיים ,השירות לעבודה קהילתית.2016 ,
() 002469585
שרותים חברתיים במסגרת קהלתית  --ישראל.
מימניות חברתיות  --ישראל.
עבודה סוציאלית עם מעוטים  --ישראל.
עובדים סוציאליים  --ישראל  --עמדות.
התאמה תרבותית  --ישראל.
תקשרת בין תרבותית  --ישראל.
בחיי בן אשר אבן חלאוה מחבר .כד הקמח [טקסט אלקטרוני]  /שחבר ...רבינו בחיי הדיין[ ...
[משאב אלקטרוני]] .קושטנטינא [ :דפוס אברהם אלקביצי ויהודה בן יוסף ששון] ,אלקים הר'ע'ה'
אותי [רע"ה]) 002469590( .
דרושים ,שיחות ואמרים.
מוסר  --ספרות עיונית  --תקופת הראשונים.
ספרות רבנית  --ערכים לפי אלף בית.
אברהם בן נתן ,הירחי מחבר .המנהיג [טקסט אלקטרוני]  /חברו הרב אבן הירחי זצ"ל.
קושטנטינא  :דפוס שלמה בן מזל טוב ,רע"ט)002469592( .
הלכה .1565- --
משה בן נחמן מחבר .זה ספר תורת האדם [ /טקסט אלקטרוני] להרמב"ן[ .תורת האדם [טקסט
אלקטרוני ]].קושטנתינה [ :מוציא לאור לא ידוע] ,רע"ט)002469594( .
אבלות (יהדות ) --הלכה.
הלכה .1565- --
צדוק הדין.
שכר וענש.
תנ"ך ..נביאים אחרונים ..ר"פ ..פזרו ..נביאים אחרונים [טקסט אלקטרוני]  /עם פירוש דון יצחק

אברבניאל ...איטליה  :דפוס צעיר המחוקקים איש שונצינו ,ר"פ) 002469598( .

אלפסי ,יצחק בן יעקב( ,רי"ף) מחבר .ספר רב אלפס[ ...טקסט אלקטרוני] [ :עם פירוש רש"י
והר"ן ,המרדכי ,התוספתא ונמוקי יוסף][ .הלכות רב אלפס  -רפ"א (ונציה) [משאב אלקטרוני ]].
ויניציאה  :דפוס דניאל בומבריגי ,רפ"א-רפ"ב) 002469599( .
שמעון ,מפרנקפורט מחבר .ילקוט מהתורה [ :משאב אלקטרוני[ ] /נביאים וכתובים] ...זה ספר
ילקוט הנקרא שמעוני[ ...ילקוט שמעוני  -רפ"א (סלוניקי[ )משאב אלקטרוני]] .שאלוניקי[ ,רפ"א]-
רפ"ז) 002469600( .
נדיב ,רונית מחבר .דיוקן העצמאים ומאפייני תעסוקתם [משאב אלקטרוני]  / 2001-1970 :רונית
נדיב ,סיגל שלח[ .דיוקן העצמאים ומאפיני תעסוקתם [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :משרד
התעשייה ,המסחר והתעסוקה ,הרשות לתכנון כח אדם) , 2003. (002469619
עצמאים  --ישראל.
בר ,חדוה מחבר .פיקוח של בנקים ,בורסה ובעלי עניין :עדויות על פירמות בישראל [משאב
אלקטרוני ] /חדוה בר ,עובד יושע ,ישי יפה[ .פקוח של בנקים ,בורסה ובעלי ענין :עדיות על
פירמות בישראל [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :מחלקת המחקר ,בנק ישראל002469620( .1996 ,
)
תאגידים  --ישראל  --ממון.
תאגידים  --ישראל  --נהול.
ברגמן ,אריה מחבר .גורמי צמיחה בסקטור העסקי בישראל [ 1958-1988משאב אלקטרוני]  /אריה
ברגמן ,אריה מרום .ירושלים  :מחלקת המחקר ,בנק ישראל)002469623( .1993 ,
פתוח כלכלי.
ישראל  --מצב כלכלי.
ישראל  --מדיניות כלכלית.
זוסמן ,נעם מחבר .אושר העממים [משאב אלקטרוני]  :שביעות רצונם של ישראלים מחייהם /
נעם זוסמן ,דמיטרי רומנוב[ .אשר העממים [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :מחלקת המחקר ,בנק
ישראל) 002469626( .2004 ,
איכות חיים  --ישראל.
אשר  --הבטים חברתיים  --ישראל.
אשר  --הבטים כלכליים  --ישראל.
דהן ,מומי מחבר .האם קיימת יריבות בין שיויון בחלוקת ההכנסות להתפתחות כלכלית? [משאב
אלקטרוני]  :המקרה של ישראל  /מומי דהן[ .האם קימת יריבות בין שויון בחלוקת ההכנסות
להתפתחות כלכלית? [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :מחלקת המחקר ,בנק ישראל.1993 ,
()002469628
הכנסה ,התפלגות  --ישראל.
פתוח כלכלי.
ישראל  --מצב כלכלי.

גוטליבובסקי ,חמי מחבר .השכלה ,רמת השכלה ,איכות השכלה  -זה כל הסיפור [משאב
אלקטרוני]  /חמי גוטליבובסקי ונילי מארק[ .השכלה ,רמת השכלה ,איכות השכלה  -זה כל הספור
[משאב אלקטרוני ]]. TEL-AVIV :המרכז לפיתוח על שם פנחס ספיר ליד אוניברסיטת תל אביב,
)002469629( .2003
הכנסה ,התפלגות  --הבטים חברתיים  --ישראל.
כח עבודה  --השפעת חנוך  --ישראל.
קטוב עדתי  --הבטים כלכליים  --ישראל.
לוק ,ג'ון מחבר .המסכת השניה על הממשל המדיני [משאב אלקטרוני]  /מאת ג'ון לוק ; תרגם
מאנגלית יוסף אור .מהדורה שנייה ..ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה
העברית ,תשי"ט () 002469633
המדינה.
מדעי המדינה  --פילוסופיה.
אפשטין ,יעקב נחום מחבר .מבוא לנוסח המשנה [משאב אלקטרוני]  :נוסח המשנה וגלגוליו למימי
האמוראים הראשונים ועד דפוסי ר' יו"ט ליפמן הלר (בעל תוי"ט)  /מאת יעקב נחום הלוי
אפשטיין[ ; המהדיר] מנחם כהנא[ .מבוא לנסח המשנה [משאב אלקטרוני]] .מהדורה שלישית..
ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשמ"ג)002469635( .
משנה  -- --בקרת הנסח --מבואות.
קסוטו ,משה דוד מחבר .פירוש על ספר בראשית [משאב אלקטרוני]  /מאת מ .ד .קאסוטו[ ...פרוש
על ספר בראשית [משאב אלקטרוני]] .מהדורה שנייה .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס,
האוניברסיטה העברית ,תשמ"ג)002469638( .
תנ"ך -- .בראשית  -- --באורים.
גוטליבובסקי ,חמי מחבר .פער בין עדתי בישראל בראשית שנות ה[ 90-משאב אלקטרוני]  /חמי
גוטליבובסקי ונילי מארק .תל-אביב  :המרכז לפתוח על שם פנחס ספיר ליד אוניברסיטת תל
אביב)002469642( .2000 ,
הכנסה ,התפלגות  --ישראל.
קטוב עדתי  --הבטים כלכליים  --ישראל.
אפלטון מחבר .מינון [משאב אלקטרוני]  /מאת אפלטון ;תירגם מיוונית אריה סימון .מהדורה
שלישית מתוקנת .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשע"ד,
)002469644( .2014
אפלטון  --השקפה על חנוך.
דהן ,מומי מחבר .גל העלייה ואי-השוויון בהתחלקות ההכנסות [משאב אלקטרוני]  /מומי דהן,
אורי בן פורת[ .גל העליה ואי השויון בהתחלקות ההכנסות [משאב אלקטרוני]] .ירושלים :
מחלקת המחקר ,בנק ישראל) 002469645( .1996 ,
הכנסה ,התפלגות  --ישראל.

קליטת עליה  --הבטים כלכליים.

ישראלי ,נירית מחבר .השפעת שינויים בחינוך על אי השוויון בהתחלקות ההכנסות בישראל
[משאב אלקטרוני]  /מאת נירית שמש ישראלי[ .השפעת שנויים בחנוך על אי השויון בהתחלקות
ההכנסות בישראל [משאב אלקטרוני ]].ירושלים  :המוסד לביטוח לאומי ,מינהל המחקר
והתכנון ,תשנ"ו ) 002469646( .1996
הכנסה ,התפלגות  --ישראל.
חנוך  --הבטים כלכליים  --ישראל.
סבג-אנדבלד ,מירי מחבר .פיתוח מדד עוני ניסיוני מצד ההוצאות בישראל [משאב אלקטרוני] /
מאת מירי סבג-אנדבלד ,לאה אחדות[ .פתוח מדד עני נסיוני מצד ההוצאה בישראל [משאב
אלקטרוני]] .ירושלים  :המוסד לביטוח לאומי ,מינהל המחקר והתכנון ,תשס"ד .2004
()002469648
עני  --ישראל  --מדידה.
אריסטו מחבר .הפוליטיקה לאריסטו [משאב אלקטרוני ] :ספר  : Iוהוא דברי אריסטו על מקור
המדינה ועל העבדות ,הרכוש וסדור הבית; ספר  : IIוהוא דברי הבקורת של אריסטו על השותפנות
שבמדינה לאפלטון  /תרגם מיוונית ח"י רות .מהדורה שלישית מצולמת .ירושלים  :הוצאת ספרים
ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשכ"ד)002469650( .
מדעי המדינה  --חבורים קדומים.
מעין ,שמואל מחבר .מארש השומר הצעיר לווילנה [משאב אלקטרוני]  :על המחתרת השומרית
בהברחת הגבול באיזור לידה בסוף  1939ובראשית 1940 /שמואל מעין[ .מרש השומר הצעיר
לוילנה [משאב אלקטרוני]] .קבוץ מענית. (002469690 )1985 ,
השומר הצעיר (לידה ,רוסיה הלבנה)
מלחמת העולם -- 1945-1939 ,מחתרות יהודיות  --רוסיה הלבנה  --לידה.
שואה  --רוסיה הלבנה  --לידה.
לידה (רוסיה הלבנה)
סבג-אנדבלד ,מירי מחבר .ממדי העוני במדידה מצד ההוצאות[ 2002-2003 ,משאב אלקטרוני] /
מאת מירי סבג-אנדבלד[ .ממדי העני במדידה מצד ההוצאות[ 2002-2003 ,משאב אלקטרוני]].
ירושלים  :המוסד לביטוח לאומי ,מינהל המחקר והתכנון ,תשס"ה )002469693( .2005
עני  --ישראל  --מדידה.
150.1952פרו.אר תרצ"ו
פרויד ,זיגמונד .אריינפיר אין פסיכאאנאליז  /לעקציעס פון זיגמונד פרויד ; אויטאריזירטע יידישע
איבערזעצונג פון מ .וויינרייך .יווא  :ווילנע. (002451744 )1936 ,
פרויד ,זיגמונד.
יידישער וויסנשאפטלעכער אינסטיטוט.
פסיכואנליזה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

152.14טוק.תה תשל"ט
טוקטלי ,עדנה מחבר .תהליך הזיהוי של חומר ציורי ברור ומעורפל ,בזמנים שונים ,עם ובלי
הוראה מוקדמת  /מוגש ע"י עדנה טוקטלי[ .תהליך הזהוי של חמר ציורי ברור ומערפל ,בזמנים
שונים ,עם ובלי הוראה מקדמת][ .תשל"ט] ) 002469004( .1978
תפיסה חזותית.
זהוי (פסיכולוגיה)
עמימות  --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה:
Psychology

152.33דוה.כח תשע"ג
דוהיג ,צ'רלס מחבר .כוחו של הרגל  :למה אנו עושים מה שאנו עושים ואיך לשנות את זה
(כשצריך)  /צ'רלס דוהיג ; מאנגלית :מיכל גרינפלד[ .כחו של הרגל] .אור יהודה  :כנרת ,זמורה-
ביתן[ ,תשע"ג )002468024( .]2013
הרגלים.
הרגלים  --הבטים חברתיים.
הפסקת הרגלים.
שנוי התנהגות.
שנוי (פסיכולוגיה)
ספרייה:
Social Sciences

155.418אשר.אס תשע"ח
אשרת-פינק ,יפעת מחבר .אסור להרים ידיים  :זיכרונות דחייה חברתית מגיל הילדות ויישומים
לשדה החינוך  :הצצה לעולמם של "הדוחפים"  /יפעת אשרת-פינק[ .אסור להרים ידים] .חיפה :
פרדס ,תשע"ח )002463388( .2018
דחיה (פסיכולוגיה) אצל ילדים.
פעילות גומלין חברתית אצל ילדים.
בריונות.
זכרונות מקדמים.
ספרייה:
Pedagogic Library

225.9249תשכ"ב
דער ברית חדשה  /איבערגעזעצט פון חיים איינשפרוך .פערטע אויפלאגע ..תל-אביב יפו  :לייבוש
און חיה לעדערער פאנדאציע)002469082( .1962 ,
ברית חדשה  --תרגומים ליידיש.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

363.45סבי.אפ תשע"ד
סבינו ,רוברטו מחבר .אפסאפסאפס  :איך הקוקאין מנהל את העולם  /רוברטו סביאנו ;
מאיטלקית :מונה גודאר .אור יהודה  :כנרת ,זמורה-ביתן[ ,תשע"ד ] (002468022 )2014
סמים ,מסחר.
תעשית קוקאין.
הלבנת הון.
ספרייה:
Social Sciences

618.76נוי.אמ תשס"א
נוי ,נירית מחבר .אמהות מצפות :תמיכה מבן הזוג ,ציפיות האישה לתמיכה ודיכאון שלאחר
הלידה  /מוגשת על ידי נירית נוי[ .תשס"א] )002468870( .2001
הורות  --הבטים פסיכולוגיים.
אמהּות  --הבטים פסיכולוגיים.
אמהוֹת  --פסיכולוגיה.
בני זוג  --פסיכולוגיה.
צפיה (פסיכולוגיה)
רשתות חברתיות.
דכאון נפשי אחרי לדה.
ספרייה:
Psychology

618.9285882דרו.או תשע"ח
דרומי ,אסתר מחבר .אוטיזם  :מסע להבנת הרצף  /אסתר דרומי ; עריכה :רחל לב-הר.
[הרצליה ] :ספרי ניב)002468061( .2018 ,
אוטיזם אצל ילדים.
אוטיזם אצל ילדים  --אבחון.
אוטיזם אצל ילדים  --טפול.
הפרעות הקשת האוטיסטית אצל ילדים.
הפרעות הקשת האוטיסטית אצל ילדים  --אבחון.
הפרעות הקשת האוטיסטית אצל ילדים  --טפול.
ספרייה:
Education

808.8ביב.לי תשע"ח
ביבליומאניה  /גוסטב פלובר ,אוקטב אוזאן ,אלברטו מנגל ; תרגום :מיכל שליו ,אנמרי בארטפלד
; עריכת אנתולוגיה :אוריאל קון[ .ביבליומניה][ .ירושלים]  :תשע נשמות[ ,תשע"ח] .2017
()002468012
ספרים וקריאה  --ספרת.
קריאה  --ספרת.
ספרים  --ספרת.
ספרייה:
Literature

833.91ארנ.אנ תשע"ח
ארנדט ,חנה מחבר .אני עצמי ,גם אני רוקדת  :השירים  /חנה ארנדט ; תרגמה מגרמנית והוסיפה
פתח דבר :דינה פון-שוורצה[ .תל אביב]  :קשב לשירה ,תשע"ח . (002462207 )2017
ארנדט ,חנה  --בקרת ופרשנות.
ארנדט ,חנה  --יצירות שירה.
ספרייה:
Literature

848.91סנט-אג.טי תשע"ג
סנט-אגזיפרי ,אנטואן דה מחבר .טיסת לילה ; אדמת אנוש  /אנטואן דה סנט-אקזופרי ; תרגם
מצרפתית :משה מרון ; בעריכת גדעון טיקוצקי ודורית פרידמן .בני ברק  :ספרית פועלים ,תשע"ג
)002463069( .2012
סנט-אגזיפרי ,אנטואן דה.
סופרים צרפתיים  --המאה ה -- 20-ביוגרפיה.
טיסים  --צרפת  --ביוגרפיה.
ספרייה:
French

863ברט.אר תשע"ח
ברטי ,אדוארדו מחבר .הארץ המדומיינת  /אדוארדו ברטי ; מספרדית :עדינה קפלן ; עורך:
אוריאל קון[ .הארץ המדמינת][ .ירושלים]  :תשע נשמות)002467990( .2018 ,
משפחות  --סין  --ספרת.
מתבגרים  --סין  --ספרת.
סין  --ספרת.
ספרייה:
Literature

891.73זוש.נפ תשע"ח
זושצ'נקו ,מיכאל 1895-1954 ,מחבר .נופש מופלא  /מיכאיל זושצ'נקו ; מרוסית :יואל נץ[ .נפש
מפלא] .בני ברק  :הקיבוץ המאוחד  :ספרית פועלים ,תשע"ח ) 002467983( .2018ספרייה:
Literature

892.73808פרג.חו תשע"ח
חוריה  :סיפורים ורשימות של יוצרות בעקבות האביב הערבי  /אסף ,ערך ותרגם מערבית :אלון
פרגמן ; עורכי הספר :יהונתן דיין ועדי שורק .תל אביב  :רסלינג)002469057( .2018 ,
ערבית ,ספרות  --תרגומים לעברית.
ערבית ,ספרות  --נשים סופרות.
נשים סופרות ערביות.
האביב הערבי- -- 2010 ,השפעה.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

895.1לבי.נב תשע"ח
לבי נבהל מהירח  :שירים סיניים מתקופת הטאנג  /תירגמו מסינית ,ערכו והעירו :יובל אידו טל
ויואב רפופורט[ .תל אביב]  :הליקון ; רמת גן  :עילמור[ ,תשע"ח] ) 002463024( .2017
סינית ,שירה  --תרגומים לעברית.
סינית ,שירה  --שושלת טנג, 618-907.
ספרייה:
Far East

920.02גרו.גע תשל"ז
גרול ,טוביה .געשטאלטן און פערזענלעכקייטן אין דער יידישער און וועלט-געשיכטע  /טוביה
גראל .פאריז [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תשל"ז )002469151( .1976
יהודים  --ביוגרפיה.
ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

)D644 (71בלק.פו תשט"ז
בלקין ,ישעיה .1889-1969 ,די פועלי ציון באוועגונג אין קאנאדע / : 1920-1904...ש .בעלקין.
מאנטרעאל  :אקציאנס קאמיטעט פון דער ציוניסטישער ארבעטער באוועגונג אין קאנאדע.1956 ,
()002469150
ציונות סוציאליסטית  --קנדה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

(73)A05רגף.גי תשי"ד
רגף ,הלל .1882-1971 ,דער גייסט פון פארווערטס ( :מאטעריאלן צו דער געשיכטע פון דער
אידישער פרעסע אין אמעריקע)  /הלל ראגאף .ניו-יארק  :פארווערטס) 002469255( .1954 ,
פארווערטס
עתונות יהודית  --ארה"ב  --היסטוריה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

)A052 (73מיל.אנ תרצ"ו
מילך ,יעקב ..1866-1945 ,די אנטשטייאונג פון פארווערטס  :און זיין קאמף מיטן אבענדבלאט
( / )1893-1902זכרונות פון יעקב מילך .ניו יארק  :המחבר. (002469245 )1936 ,
מילך ,יעקב, 1866-1945
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

)A052 (73פינ(גלט )תש"ה
.י .ל .פרץ שרייבער פאראיין .פינף און זיבעציק יאר יידישע פרעסע אין אמעריקע / 1870-1945 :
רעדאקציע :יעקב גלאטשטיין ,ש .ניגער ,הלל ראגאף .ניו יארק  :י.ל .פרץ שרייבער פאראיין,
תש"ה )002469251( .1945
Journalism -- United States -- History.
Yiddish newspapers -- United States -- History.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

)A079 (73בלו.לע תשי"ט
בלושטין ,משה מרדכי .-1894 ,א לערער רעדט זיך אראפ פון הארצן  /מ .בלאשטיין .אטלאנטא,
דזשארדזשיא [ :מוציא לאור לא ידוע]) 002469383( .1959 ,
יהודים  --חנוך  --ארה"ב.
Teachers -- Correspondence.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

)A079 (73ניג.אי ת"ש
ניגר ,שמואל .1883-1955 ,אין קאמף פאר א נייער דערציאונג  :די ארבעטער-רינג-שולן ,זייער
אפשטאם ,אנטוויקלונג ,וואוקס און איצטיקער צושטאנד (1939-1919) /ש .ניגער .ניו-יארק :
ארבעטער-רינג בילדונגס-קאמיטעט. (002469250 )1940 ,
חנוך דתי  --ארה"ב.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

)A079 (73שול.פנ תש"ח
שול-פנקס  ... :לכבוד דעם צוואנציקסטן יובל  ./ 1926-1946שיקאגע  :שלום עליכם פאלק
אינסטיטוט)002468937( .1948 ,
חנוך דתי  --ארה"ב.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

)D5 (89וינ.בו תשי"ז
וינשנקר ,יצחק ..1914-1978 ,בויערס און מיטבויערס  :פון יידישן ישוב אין אורוגוויי  /געזאמלט
און רעדאקטירט :י .וויינשענקער .מאנטעווידעא  :זריעה. (002469254 )1957 ,
יהודים  --אורוגוי  --היסטוריה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

(437)D47גרו.אי תשנ"ט
גרואג ,וילי .אין יום ללא קו  :מגטו טרזין עד קיבוץ מענית  :תערוכת רישומים וציורים של וילי
גרואג ובני משפחתו  /וילי גרואג ; תערוכה  -אוצר :יובל דניאלי ; קטלוג  -עורך - :יובל דניאלי.
גבעת חביבה  :גלרית בית מורשת  -קרית תנועות הנוער[ ,תשנ"ט] )002468769( .1999
גרואג ,וילי
מורשת ,בית עדות ע"ש מ .אנילביץ  --תערוכות.
בית טרזין (גבעת חיים אחוד)
אמנים  --ישראל  --תערוכות.
שואה באמנות.
טרזינשטט (צ'כיה  :מחנה רכוז)  --באמנות.
Artists -- Israel -- Biography.
Holocaust, Jewish (1939-1945), in art.
ספרייה:
Judaica

)A079 (438הור.זי תש"י
הורביץ-זלקס ,שיה שלמה .זיכרונות וועגן דער נייער יידישער שול  /ש .הורוויץ-זאלקעס .ניו-יארק
 :ר .י .נאוואק)002468998( .1950 ,
יהודים  --חנוך  --פולין.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

)A079 (475טיק.מי תשכ"ז
טיקטין-פרטיג ,תהלה .מיטן פארווארלאזטן קינד  /תהילה טיקטין-פרטיג .תל-אביב  :י.ל .פרץ,
)002468996( .1967
טיקטין-פרטיג ,תהלה.
חבורות רחוב  --ליטא  --וילנה.
ילדים בעיתיים  --חנוך  --ליטא  --וילנה.
ילדים יהודיים  --חנוך  --ליטא  --וילנה.
יתומים יהודיים  --חנוך  --ליטא  --וילנה
רוחת הילד --ליטא  --וילנה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

)D47 (492פרנ.אנ תשי"ח
פרנק ,אנה .אנא פראנק  :טאגבוך פון א מיידל 14 ,יוני  1 - 1942אויגוסט 1944 /אנא פראנק ;
יידיש :יהושע שילוני (שלייען) .תל-אביב  :מנורה ,תשי"ח . (002469305 )1958
פרנק אנה
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A4גור.אי תרצ"ז
גורדין ,אבא בן יהודה ליב .1887-1964 ,אידישע עטיק  /אבא גארדין .ניו יארק :קאאפעראטיווער
פארלאג פון דער אידיש עטישער קולטור געזעלשאפט) 002469377( .1937 ,
מוסר  --המאה ה.20-
Jewish ethics -- 20th century.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A4גור.גר תרצ"ח
גורדין ,אבא בן יהודה ליב .1887-1964 ,גרונטפרינציפן פון אידישקייט  /אבא גארדין .ניו יארק :
קאאפעראטיווער פארלאג פון דער אידיש עטישער קולטור געזעלשאפט) 002469380( .1938 ,
מוסר.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A07בלו.או תרצ"ז
בלושטין ,משה מרדכי .-1894 ,אויף די וועגן צום קינדס נשמה  :האנטבוך פאר לערער און עלטערן
 / ...פון מ .בלאשטיין .עדמאנטאן ,קאנאדע [ :מוציא לאור לא ידוע) ], 1937. (002469379
יהודים  --חנוך.
גדול ילדים  --הבטים דתיים  --יהדות.
Moral education, Jewish
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A17פינ.גר תרצ"ז
פינקלשטין ,לאו ..1895-1950 ,גרונט-שטריכן פון דער יידישער פילאזאפיע  :פון פילא יודעוס ביז
משה מענדעלסאן  /לעא פינקלשטיין .ווארשע  :ליטערארישע בלעטער) , 1937. (002469389
פילוסופיה יהודית  --ימי הבינים.
Jewish philosophy -- Middle Ages, 500-1500.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A19קוק.אג תשע"ח
קוק ,אברהם יצחק מחבר .אגרות הראיה  /מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק ...ירושלים :
המכון ע"ש הרצי"ה קוק ,תשע"ח [)002468868( .-]2017
רבנים  --ביוגרפיה --לקסיקונים.
יהודים  --ביוגרפיה  --לקסיקונים.
ספרייה:
Judaica

A37כהן.שנ תשע"ח
כהן ,מנחם מנדל בן אהרן מחבר .שינון הלכות  :על הלכות ברכת הנהנין :ברכת המזון ,ברכת
הזימון ,ברכת הפירות  :שאלות ותשובות לשינון וחזרה ,על פי סדר השולחן ערוך ונו"כ ופסקי
שועה"ר ומשנ"ב ואחרוני זמננו מסימן קפא עד סימן רטו  /חובר ולוקט ...ע"י מנחם מנדל כהן
בן ...רבי אהרן[ .שנון הלכות] .בית שמש  :מנחם מנדל כהן ,תשע"ח []. (002468621 )2018
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות ברכת המזון  --בחינות ושאלות
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות ברכת הפרות  --בחינות ושאלות.
הכהן ,ישראל מאיר בן אריה זאב ..משנה ברורה .סימן קפא-רטו  --בחינות ושאלות
תפלות -- .ברכת המזון  -- --הלכה --בחינות ושאלות.
ברכות הנהנין  --הלכה  --בחינות ושאלות.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A38באר.חג תשי"ד
בארי ,שמואל מחבר .חגי ישראל  :ראש השנה ,יום הכפורים ,סכות[  /מאת] ש' בארי ,י' בוגלה .
[ [Asmara] :דפוס ו) 002469673( .]1954[ ,]Fioretti
מועדים.
ראש השנה.
יום הכפורים.
סכות.
ספרייה:
Cen.lib-Rare Books

A38מנס.שב תשל"ג
מנס ,אברהם ..1897-1969 ,שבת און יום-טוב  :סאציאלע גערעכטיקייט ,חשבון הנפש ,גאולה,
אינעם גאנג פון יידישן יאר  /אברהם מענעס .תל-אביב  :המנורה ,תשל"ג ) 002469322( .1973
שבת.
מועדים.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A38רפל.טע תשמ"ח
רפלין-לינר ,שרה .טעג פון יום-טוב און זכרון  /שרה ראפאלין-ליינער .תל-אביב  :י.ל .פרץ,
תשמ"ח ) 002469376( .1988
מועדים.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A42טמס.מש תשע"ח
אבות ..תשע"ח ..ירושלים ..משה קיבל תורה מסיני  :פירוש למסכת אבות  /שלמה טמסות[ .משה
קבל תורה מסיני][ .ירושלים]  :דברי שיר ,תשע"ח ) 002468203( .2018ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A43ליכ.אב תרנ"א
ליכטר ,שמואל בן יצחק מחבר .אבל אבי  :כולל שתי דרשות בלשון אשכנז ...הא' ...אל הלקח מעל
ראשי ...אבא מארי ...מו"ה יצחק לייכטער ...ביום אשר הובילוהו אל מנוחתו ...והב' ...בעת הקמת
המצבה / ...מאתי בנו שמואל לייכטער ...דראהאביטש  :דפוס א"צ זופניק ,ו'ר'ב 'ש'ב'ע'נ'ו' ב'ו'ז'
[תרנ"א])002469668( .
ליכטר ,יצחק בן יהודה ליב  --הספדים
הספדים.
דרשות ,יידיש.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A51גרי.כת תשל"ג
גרינולד ,אביגדור בן יעקב .כתר תורה  :בו יבואו ...התרי"ג מצות דאוריתא ושבע מצות דרבנן ...
אשר לקטתי ...ובראשם דברי "החינוך" ...ומעט נופך ...משלי  /אביגדור בן הרב ...יעקב
גרינוואלד ...ירושלים [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תשל"ג .ירושלים () 002397849
מצוות  --מנין.
מצוות  --טעמים.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A54תקו.חג תשע"ח
תיקון חג הפסח  :תפילות החג ופירושן ,ההגדה ופירושה ,הלכות ומנהגות  /לתלמידי רבינו יונה ,
הריטב"א וחכמי קטלוניה ; יוצא לאור עפ"י כת"י גינצבורג  ,821עם מבוא ,הערות וביאורים,
מאת אברהם שושנה ,יעקב שמואל שפיגל[ .תקון חג הפסח] .במהדורה מחודשת ..ירושלים  :מכון
אופק ,תשע"ח )002469256( .2018
תפלות -- .מחזור  -- --באורים.
פסח  --הלכה.
פסח  --מנהגים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A017.1איד.בי תרצ"ד
.ספריה צבורית יהודית (מונטריאול) .ביבליאטעק בוך  /פון דער אידישער פאלקס ביבליאטעק -
מאנטרעאל .מאנטרעאל  :צוואנציק יאריקן יוביליי) 002469252( .1914-1934 ,
ספריות יהודיות  --קויבק  --מונטריאול  --קטלוגים.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A052ניי.על תש"ה
נייע פרעסע 11 ..יאר נייע פרעסע . PARIS : PRESSE NOUVELLE, 1945. 1934-1945 :
) (002469236
יידיש ,ספרות  --צרפת.
יידיש ,ספרות  --כתבי עת.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A072.1שטר.חד תש"י
שטרן ,יחיאל בן אברהם .1903-1981 ,חדר און בית מדרש  /יחיאל שטערן .ניו-יארק  :ביבליאטעק
פון ייווא יידישער וויסנשאפטלעכער אינסטיטוט)002469154( .1950 ,
שירים ,יידיש.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A078.1הרצ.מי תש"י
הרצמן ,אלחנן יוסף .מירער ישיבה אין גלות  :אינהאלט :הימלישע בענקשאפט און שטורמישע
טעג ,בילדער פון גדולי ישראל ,אויך פון מירער ישיבה און טראגעדיעס פון שאנכייער געטא /
געשריבען און ארויסגעגעבען פון הרב אלחנן יוסף הערצמאן .ניו-יארק  :הרב אלחנן יוסף
הערצמאן ,תש"י)002401836( .
ישיבת מיר (מיר ,רוסיה הלבנה)
ישיבות  --ליטא  --היסטוריה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A078.1טופ.שב תשע"ח
טופיק ,יצחק מחבר .שבע יפול צדיק  :ובו דברי חזוק ועדוד עבור צעירי הצאן ...בישיבות
הקדושות ...לבל יפל רוחם ...ושלא יבאו לידי יאוש ,כשאינם רואים הצלחה וחשק כראוי
ומרגישים ירידות ונפילות / ...נערך ונלקט ע"י יצחק טופיק[ .שבע יפל צדיק] .מהדורה חדשה..
ירושלים  :מכון תורת אמת שע"י ישיבת באר יהודה ,תשע"ח ) [2018]. (002469276
נסיונות רוחניים.
תלמידי ישיבות  --ארחות חיים.
תשובה  --דרשות.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A079גול.הא תשי"ז
גולומב ,אברהם יצחק .1888-1982 ,א האלבער יארהונדערט יידישע דערציונג  /א .גאלאמב .ריא
דע זשאניירא  :מאנטע סקאפוס ,תשי"ז )002469373( .1957
יהודים  --חנוך  --היסטוריה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A081זיל.גע תשי"א
זילבר ,שאול .1881-1946 ,געקליבענע שריפטן  /פון הרב שאול זילבער .שיקאגא : :
(INTERNATIONAL PRINTING CO.),תשי"א) 002428016( .ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A081קור.שר תרצ"ח
קורלניק ,אברהם , 1883-1937..שריפטען  /אברהם קאראלניק .ניו יארק  :קאראלניק פארלאג
קאמיטעט) , 1938-1940. (002469390ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092אוס.מי תשי"ד
אוסיפוב ,שניאור זלמן .מיין לעבן  :דעראינערונגען און איבערלעבונגען פון א אידישן סאציאליסט
 :אין פיר טיילן  /פון שניאור זלמן אסיפאוו .באסטאן  :ארק. (002468880 )1954 ,
אוסיפוב ,שניאור זלמן.
ארבעטער רינג קלוב
אגודים מקצועיים יהודיים.
סוציאליסטים יהודיים  --ביוגרפיה.
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092אפש(זלצ )תש"ם
זלצמן ,משה .1908-2000 ,יוסף עפשטיין ( :קאלאנעל זשיל)  :דער העראישער יידישער פרייהייטס-
קעמפער  /משה זאלצמאן .פאריז [ :מוציא לאור לא ידוע]. (002469605 )1980 ,
אפשטין ,יוסף1911-1944 ,
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092בלו.שט תרצ"ט
בלום ,יצחק .1887-1965 ,א שטעטעלע אין פוילן  /יצחק בלום .ניו-יארק  :בלום.1939 ,
()002468867
בלום ,יצחק1887-1965 ,
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092ברי.מע תשכ"א
ברינסקי ,שלמה .1902-1955 ,מענטשן פון זשעלעכאוו  /שלמה בריינסקי ; מיט א הקדמה פון
שמעון גובערעק .בוענאס איירעס  :צענטראל-פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע ,תשכ"א
)002468877( .1961
ברינסקי ,שלמה1902-1955 ,
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092ברנ.ער תשמ"ט
ברנר ,פני .די ערשטע העלפט לעבן  /פאני ברענער ; אריינפיר-ווארט  -י .ח .בילעצקי .תל אביב :
י.ל .פרץ ,תשמ"ט )002468758( .1989
ברנר ,פני.
יהודים  --פולין  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092גול.נע תשנ"ח
גולדקורן ,יוסף .נע-ונד איבער די שליאכן פון רוסלאנד  /יוסף גאלדקארן[ .תל-אביב]  :ה .לייוויק
פארלאג ,תשנ"ח )002468876( .1998
גולדקורן ,יוסף
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092גול(ספר) תשע"ז
ספר זכרון על הבחור ...גבריאל ישראל (גבי) [גולדברג] בן הרה"ח יהודה דוד ...מבחירי 'ישיבת
קהילות יעקב' בני ברק ,שהלך לעולמו ביום ז' אדר ב' תשע"ו  :מאסף מאמרי התעוררות
וזיכרונות .בני ברק  :משפחת גולדברג ,תשע"ז)002460418( .
גולדברג ,גבריאל ישראל בן יהודה דוד
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A092גלז.פו תרצ"ח
גלזר ,לאון ס .פון מאסקווע ביז ירושלים ( :די מאראל שטארבט)  :א לעבנס-באשרייבונג פון א
רעוואלוציאנער  /לעאן ס .גלאזער ; איבערגעזעצט פון דייטש יצחק זינגער .ניו-יארק  :מאקס
יאנקעוויטש)002469372( .1938 ,
גלזר ,לאון ס.
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092גלי(דבו) תשכ"ו
דבורז'צקי ,מאיר .הירשקע גליק  :דער מחבר פון פארטיזאנער-הימן "זאג נישט קיינמאל אז דו
גייסט דיין לעצטן וועג"  /דר .מ .דווארזשעצקי .פאריז  :אונדזער קיום ,תשכ"ו 002469248( .1966
)
גליק ,הירש1922-1944 ,
יהודים  --ביוגרפיה.
שואה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092גרנ.יצ תש"א
גרנובסקי ,ראובן .1874-1943 ,יצחק יואל לינעצקי און זיין דור(  :דעראינערונגען) צו זיין הונדערט
יאריקן געבורטסטאג  /פון ראובן גראנאווסקי .ניו-יארק  :קאלעגן)002468884( .1941 ,
גרנובסקי ,ראובן1874-1943 ,
לינצקי ,יצחק יואל1839-1915 ,
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092דבס(גרו )תרצ"ג
גרוס ,נפתלי .1896-1956 ,יודזשין דעבס  :א מעשה פון א מענטשן  /נפתלי גראס .ניו יארק :
ארבייטער רינג בילדונגס דעפארטמענט)002468871( .1933 ,
דבס ,יוג'ין ויקטור1855-1926 ,
יהודים  --ארה"ב  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092דיו.אי תשל"ד
דיויס ,דוד 1884-1978 ,מחבר .אין גאנג פון די יארן  :זכרונות פון ביידע זייטן ים  /דוד דייוויס.
תל-אביב  :ניי לעבן ,תשל"ד )002468879( .1974
דיויס ,דוד1884-1978 ,
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092דמש.אי תשי"ח
דמשק ,שלמה .אין געראנגל פארן לעבן ( :שפיטאל בלעטער)  /שלמה דמשק .ניו יארק :
ארויסגעגבן פון תלמידים און פריינד)002468635( .1958 ,
דמשק ,שלמה
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092הינ.פא תשי"ט
הינדס ,ליבל -1882 ,מחבר .פאל ריווער  -א מאל און היינט  :זכרונות פון מיינע איבערלעבונגען אין
יענער שטאט אין די יארן  1909און  1910און איינדרוקן פון א באזוך  45יאר שפעטער  /פון ל.
הינדעס .באסטאן ,מאסאטשוזעטס  :ל .הינדעס בוך-קאמיטעט)002468759( .1959 ,
הינדס ,ליבל-1882 ,
יהודים  --ארה"ב  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092הלפ.פא תשי"ב
הלפרן ,מנשה .1871-1960 ,פארמעטן  :זכרונות און שילדערונגען  /מנשה האלפערן .סאן פאולא :
אלוועלטלעכער אידישער קולטור-קאנגרעס) 002469003( .1952 ,
הלפרן ,מנשה1871-1960 ,
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092הקל.פו תשל"ט
הקלמן ,צבי .פון פינסק קיין מינסק  :אין מאטעלע אויף שבת  / ...צבי העקעלמאן .תל אביב :
המחבר ,תשל"ט )002469249( .1979
הקלמן ,צבי.
יהודים  --רוסיה הלבנה  --פינסק  --היסטוריה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092הרצ(צינ )תשט"ז
צינמן ,יעקב .טעאדאר (בנימין זאב) הערצל  :ביאגראפישע שילדערונג פון זיין לעבן און טעטיקייט
 /יעקב צינעמאן .פאריז [ :מוציא לאור לא ידוע]) 002469501( .1956 ,
הרצל ,בנימין זאב.
ציונים  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092וינ.פו תשט"ו
וינריך ,מקס .1894-1969 ,פון ביידע זייטן פלויט  :דאס שטורעמדיקע לעבן פון אורי קאוונערן,
דעם ניהיליסט  /מאקס וויינרייך .בוענאס-איירעס  :צענטראל-פארבאנד פון פוילישע יידן אין
ארגענטינע ,תשט"ז )002468888( .1955
קובנר ,אברהם אורי, 1842-1909
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092ויק.אי תרצ"א
ויקטור ,אב .1871-1954 ,.אין סאוועטישן געבוי  :באשרייבונגען און איינדרוקן פון א רייזע איבערן
סאוועטנפארבאנד אין הארבסט פון יאר  / 1929אב .וויקטאר .ניו יארק  :מארגן-פרייהייט1931 ,
()002468869
ויקטור ,אב., 1871-1954
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092זלמ.עפ תשט"ז
זלמנוביץ' ,אפרים ל .עפיזאדן פון מיין לעבן  /אפרים ל .זעלמאנאוויטש .מעקסיקע  :שלמה
מענדלסאן פאנד ביי דער געזעלשאפט פאר קולטור און הילף. (002468874 )1956 ,
זלמנוביץ' ,אפרים ל.
יהודים  --פולין  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092זצר.פי תרפ"ח
זצר ,שמואל צבי .פיגורען  :עסייען  /ש .צ .זעצער .ניו-יורק  :פייערבערג ,תרפ"ח . 1928
) (002469504
זצר ,שמואל צבי.
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092זק.אין תשכ"ב
זק ,אברהם .1891-1980 ,אין אנהייב פון א פרילינג ( :קאפיטלעך זכרונות)  /אברהם זאק .
בוענאס-איירעס  :צענטראל-פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע ,תשכ"ג . 1962
) (002469513
זק ,אברהם1891-1980 ,
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092חכם.מל תש"ב
חכם ,משה .1888-1963 ,מלחמה און רעוואלוציע  :איבערלעבענישען / 1921-1914 ,מ .חכם .ניו-
יארק [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תש"ב )002469375( .1942
חכם ,משה, 1888-1963
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092טבצ'.שט תשל"ג
טבצ'ניק ,מנדל .1894-1975 ,שטאפלען אין מיין לעבנס-וועג ( :זכרונות ) /מענדל טאבאטשניק.
יאהאנעסבורג  :קאיאר ,תשל"ג )002468875( .1973
טבצ'ניק ,מנדל, 1894-1975
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092טננ.כע תשנ"ב
טננבוים ,מרק .א כעלמער אין ראטנפארבאנד  7 :יאר איבערלעבונגען אין רוסישן "גן-עדן" /
לידער פון פיין און בענקשאפט ; מרדכי (מארק) טענענבוים .תל-אביב  :כעלמער לאנדסמאנשאפט
אין ישראל)002469246( .1992 ,
טננבוים ,מרק.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092כץ.דור תשט"ז
כץ ,משה , 1885-1960.א דור ,וואס האט פארלוירן די מורא  :בלעטער זכרונות פון ארום / 1905
פון משה כץ .ניו-יארק  :משה כץ יוביליי-קאמיטעט)002469005( .1956 ,
כץ ,משה, 1885-1960
יהודים  --רוסיה  --היסטוריה.
סוציאליזם  --רוסיה.
רוסיה  --היסטוריה  ,1907-1905 --מהפכה.
Russia -- History -- Revolution, 1905-1907 -- Personal narratives
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092לוי.זכ תשכ"ז
לוין ,ב ..זכרונות דערציילן  /ב .לעווין .ניו יארק  :ציקא פארלאג און ביכער צענטראלע.1967 ,
()002468897
לוין ,ב.
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092לוי.קא תשל"א
לוין ,ס .ד .1885-1977 ,.קאפיטלען פון מיין לעבן  :זכרונות  /ס .ד .לעווין .ניו-יארק  :ס .ד .לעווין
בוך-קאמיטעט)002468916( .1971 ,
לוין ,ס .ד., 1885-1977
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092ליב(שמו )תשל"ב
ד"ר שמואל אלכסנדר ליבא  : 1890.8.31-1970.5.20 :צום אנדענק פון ד"ר אלעקסאנדער ליבא
ז"ל  /הילע און צייכענונגען :שמואל באק ; איבערזעצונג :ישראל רודניצקי[ .תל אביב]  :פארבאנד
פון ווילנער אין ישראל ,תשל"ב ) 002469318( .1972
ליבו ,אלכסנדר 1890-1970 ,
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092ניג.פו תשל"ג
ניגר ,שמואל .1883-1955 ,פון מיין טאגבוך  /ש .ניגער ; מיט אן אריינפיר פון חיים בעז .ניו-יארק :
אלוועלטלעכער יידישער קולטור-קאנגרעס ,תשל"ג) 002468885( .
ניגר ,שמואל1883-1955 ,
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092פוז.מע תשי"ד
פוזנר ,רפאל .-1897 ,א מענטש אין וועג  /רפאל פאזנער ; דאס בוך איז רעדאגירט דורך יעקב
מעסטל .ניו יארק  :איקוף)002468904( .1954 ,
פוזנר ,רפאל, 1897-
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092פוש.בי תרפ"ח
פושקוב ,פנחס ..1869-1951 ,בילדער און מעמוארען  :פון דער אלטער היים און פון מיין אייגען
לעבען  /פון פנחס פושקאף . Brooklyn, N. Y. :הוצאת המחבר) , 1928. (002469374
פושקוב ,פנחס1869-1951 ,
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092פרל.מא תשכ"ט
פרל ,יואל .1903-1976 ,דער מארגנשטערן האט אנטוישט  :אין  5טיילן  /יואל פערעל .הרצליה :
חבצלת ,תשכ"ט )002468878( .1969
פרל ,יואל, 1903-1976
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092פרל.מא תשל"ג
פרל ,יואל .1903-1976 ,דער מארגנשטערן שיינט שוין ווידער  :אויטאביאגראפישער ראמאן אין 4
טיילן  /יואל פערעל .הרצליה  :יוביליי-בוך ,תשל"ג )002468856( .1973
פרל ,יואל, 1903-1976
יהודים  --בריה"מ  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092פרנ.אש תש"ה
פרנק ,הרמן .א.ש .זאקס  :קעמפער פאר פאלקס-אויפלעבונג  /דר .הערמאן פראנק .ניו-יארק  :א .
ש .זאקס געזעלשאפט)002468906( .1945 ,
זקס ,אברהם
זקס ,אברהם שמחה, 1879-1931
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092צ'רנ.וו תשכ"ג
צ'רני ,דניאל .1888-1959 ,די וועלט איז קיילעכדיק  /דניאל טשארני .ניו יארק  :תל-אביב  :ציקא
; י.ל .פרץ)002468886( .1963 ,
צ'רני ,דניאל, 1888-1959
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092קוב.מי תשט"ו
קוברין ,לאון .1873-1946 ,מיינע פופציק יאר אין אמעריקע  /לעאן קאברין .בוענאס-איירעס :
יידבוך ביי דער געזעלשאפט פאר יידיש-וועלטלעכע שולן אין ארגענטינע) , 1955. (002468883
קוברין ,לאון1873-1946 ,
יהודים  --ארה"ב  --היסטוריה.
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092קוב.מי תשכ"ו
קוברין ,לאון .1873-1946 ,מיינע פופציק יאר אין אמעריקע  /לעאן קאברין .ניו-יארק  :איקוף,
)002468887( .1966
קוברין ,לאון1873-1946 ,
יהודים  --ביוגרפיה.
יהודים  --ארה"ב  --היסטוריה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092קיז.ס'וו תש"ט
קיזר ,שלמה .1891-1982 ,ס'ווילט זיך דערציילן( : ...יוגנט-זכרונות)  :אין צוויי טיילן  /שלמה
קייזער . [N. Y.] :קלאוק און סקוירט פרעסערס יוניאן. (002469002 )1949 ,
קיזר ,שלמה1891-1982 ,
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092קיר.מי תש"ח
קירש-הולטמן ,רחל .מיין לעבנס-וועג  /פון רחל קירש-האלטמאן .ניו יארק  :רחל האלטמאן בוך
קאמיטעט)002468872( .1948 ,
קירש-הולטמן ,רחל.
נשים יהודיות  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092קלו.פו תשי"ג
קלודמן ,בנימין .1881-1973 ,פון יענער זייט  :טיפן און בילדער פון דער אלטער היים  :ערינערונגען
פון מיינע קינדער-יארן  /פון בנימין קלאדמאן .טאראנטע[  :מוציא לאור לא ידוע].1953 ,
()002469317
קלודמן ,בנימין1881-1973 ,
יהודים --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092קמי(טור )תשי"ג
טורקוב-גרודברג ,יצחק ..1906-1970 ,די מאמע אסתר רחל  /יצחק גרודבערג-טורקאוו ;
רעדאקטאר :ד .ספארד .ווארשע  :יידיש בוך) 002469505( .1953 ,
קמינסקה ,אסתר רחל1870-1925 ,
נשים יהודיות  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092שטי.יי תשט"ו
שטינוקס ,פנחס .יידן צום געדענקען  /פנחס שטיינוואקס .בוענאס-איירעס  :צענטראל-פארבאנד
פון פוילישע יידן אין ארגענטינע ,תשט"ו ) 002468890( .1955
שטינוקס ,פנחס.
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A092שיק(שמ"ר )תש"י
שמ"ר-בצ'ליס ,רוזה ..1882-1966 ,אונדזער פאטער שמ"ר  /ראזע שאמער-באטשעליס[ .ניו יארק]
 :איקוף)002468853( .1950 ,
שיקביץ ,נחום מאיר, 1849-1905
שמ"ר-בצ'ליס ,רוזה1882-1966 ,
סופרים יהודיים  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A108.1הרש.גי תשכ"ז
הרשברג ,אברהם מרדכי בן אברהם מרדכי ..1916-1985 ,גייסטיקע שטראלן  :עסייען און
אפהאנדלונגען וועגן אקטועלע פראבלעמען לויט דעם גייסט פון די תורה  /הרב אברהם מ.
הערשבערג .מעקסיקע  :מרכז הרבנים פון לאטיין אמעריקע ,תשכ"ז . (002469387 )1967
יהדות.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A133שטש.יה תשל"א
שטשקטש-רוזן ,לייב1910 ,־ .1978יהדות און רעליגיעס פון פעלקער  :איסלאם ,
זאראאסטראניזם / ...ד"ר לייב שטשעקאטש-ראזען .תל-אביב  :ניי-לעבן ,תשל"א . 1971
) (002469388
יהדות  --יחסים.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A136שאו.קע ת"ש
שאולי ,אברהם .קעמפער און היטער  :די סאציאל-עטישע אידעע אין דער יידישער רעליגיעזער
ליטעראטור און לעבן  /הרב אברהם ביק ; מיט א הקדמה פון י .נ .שטיינבערג .ניו יארק :
אטלאנטיק ,ת"ש )002469378( .1940
סוציאליזם ויהדות.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A176מורה(טול )תשע"ח
טולדנו ,שלמה בן חביב מחבר .דבור ומחשבה על מורה נבוכים  ... :סיכום הספר ...לרבינו משה בן
מימון ,עם פירוש :מביך משכילים  /שלמה טולידאנו בן ...רבי חביב .ירושלים  :ספריית בית אל ;
מכון טולידאנו ,תשע"ח )002469195( .2018
משה בן מימון.
משה בן מימון ..מורה נבוכים  --באורים.
משה בן מימון ..מורה נבוכים --מבואות.
רבנים  --ביוגרפיה.
פילוסופים.
פילוסופיה  --לקסיקונים.
מדענים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A311.5אמסלם תשע"ג
תפלות ..סדור ..תשע"ג ..מרכז שפירא ..סדור עם שלם  :לפי מנהגי הספרדים ויוצאי צפון אפריקה
[ /העורך  -הרב חיים אמסלם] .הדפסה שניה[ ..מרכז שפירא]  :אור עציון ספרי איכות תורניים -
המכון התורני ע"ש ר' יצחק וחנה סטרולוביץ' ,תשע"ג) . (002460232
מנהגים  --מרוקו.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A313אבא שאול תשע"ח
הגדה של פסח ..תשע"ח ..בני ברק ..הגדה של פסח יגילו במלכם  :עם מאות סיפורים ...על
הליכותיו ...מופתיו ומשפטי פיו של ...רבינו בן ציון אבא שאול / ...לוקטו ונערכו ע"י שלום מאיר
בלאאמו"ר מרדכי הכהן ולך .בני ברק  :תבונה ,מכון ספרותי חרדי ,תשע"ח) . (002468660
אבא שאול ,בנציון.
אבא שאול ,בנציון  --אנקדוטות.
רבנים  --אנקדוטות.
מופתים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A313איט.מי תשע"ז
הגדה של פסח ..תשע"ז ..בני ברק ..הגדה של פסח מים חיים  :מתורתו של" ...אור החיים" ; ...
ביאור על סדר ההגדה ...ומשולב בלשונו ; ...ובנוסף :מאמרים מורחבים בעניני ההגדה ... /
ערכתי ...שלמה בן ...הג"ר יהודה איטח .מהדורה שניה ..בני ברק  :שלמה איטח ,תשע"ז [.]2017
()002468681
תנ"ך -- .שיר השירים  -- --באורים.
פסח  --דרשות.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A313אלו.הג תשע"ו
הגדה של פסח ..תשע"ו ..גבעתים ..הגדה של פסח  ... :מעוטרת בציורי אמנים אוטיסטים  /מוגשת
על ידי אלו"ט .גבעתיים  :אלו"ט  -אגודה לאומית לילדים אוטיסטים[ ,תשע"ו .]2016
()002455189
הגדה של פסח  -- --איורים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A313אקש.בב תשע"ז
הגדה של פסח ..תשע"ז ..רמת השרון ..בובות מספרות :הגדה של פסח  /כתיבה :חיים אקשטיין ;
איורים :נעמה להב[ .בבות מספרות :הגדה של פסח][ .רמת השרון]  :קרוב ללב ,תשע"ז 2017.
) (002469113
הגדה של פסח  -- --איורים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A313ברז.עי תשע"ח
ברזל ,אברהם יצחק מחבר .עיוני הגדה  :חלק א :על הגדה של פסח והלל  /חובר[ ...ע"י] אברהם
יצחק בלאאמו"ר ...חיים עזרא ברזל .מהדורא שלישית עם הוספות ותיקונים ..מודיעין עילית :
אברהם יצחק ברזל ,תשע"ח)002469229( .
הגדה של פסח  -- --באורים.
הלל (תפלה)  -- --באורים.
שבת הגדול  --דרשות.
פסח  --דרשות.
ספרייה:

Cen.lib-Stacks

A313וינ.שב תשע"ח
הגדה של פסח ..תשע"ח ..ירושלים ..הגדה של פסח שבעים פנים להגדה  /יואל וינרוט .ירושלים :
פלדהיים ,תשע"ח  )002469112( .2018ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A313לופ.שי תשע"ח
הגדה של פסח ..תשע"ח ..ירושלים ..הגדה של פסח שירת הלויים  :ביאורים על ההגדה ובעניני ליל
הסדר  /מאת ...רבי חיים הלוי ורבי יצחק זאב הלוי סאלאווייציק ,וגם מגדולי צאצאי [בריסק]; ...
עם הערות וביאורים ...מפי ספרים ומפי סופרים ...מאתי אריה ליב הלוי לופיאנסקי .במהדורה
חדשה ..ירושלם  :אריה ליב לופיאנסקי ,תשע"ח)002469108( .
בריסק (רבנים  :שושלת סולוביצ'יק)  --ספרות עיונית.
תנ"ך -- .שמות -- .פרק א-יח  -- --באורים
הלל (תפלה ) -- --הלכה.
תלמוד בבלי -- .מסכת פסחים -- .פרק י (ערבי פסחים)  -- --באורים.
פסח --הלכה.
ליל הסדר  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ליל הסדר  --הלכה.
הסבה  --הלכה.
מצות  --הלכה.
קרבן פסח  --הלכה.
יציאת מצרים.
עשר המכות.
חדושים ופלפולים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A313מדי.הג תשע"ח
הגדה של פסח ..תשע"ח ..ירושלים ..הגדה של פסח שדי חמד  :חידושי סוגיות ,מערכות וחידושים,
מנהגים ופסקים ...כסדר ההגדה  ... /תורת ...רבינו חיים חזקיה מדיני ...מלוקטים מספריו וכתביו
; ומצורף להם :פניני חמד  :לקט עובדות והנהגות ...נלקט ונערך ע"י נחום סילמן .ירושלים :
מורשה ,תשע"ח) 002468670( .
מדיני ,חיים חזקיהו  --אנקדוטת.
ברקוביץ ,גיננדל
רבנים  --אנקדוטות.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A313מוצפי תשע"ח
הגדה של פסח ..תשע"ח ..ירושלים ..הגדה של פסח לספר בציון  :הלכות ,מנהגים ,פנינים ,משלים,
סיפורים  /מדרשות וספרי ...רבי בן ציון מוצפי ; נערך ...על ידי חתנו עובדיה יוסף בלאאמו"ר...
מרדכי טולידאנו[ .ירושלים]  :עובדיה יוסף טולידאנו ,תשע"ח []. (002468678 )2018
ליל הסדר  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A313מתיבתא תשע"ח
הגדה של פסח ..תשע"ח ..בית שמש ..הגדה של פסח מתיבתא  :הגדה מבוארת  :ביאור משולב...
על דרך הפשט ...על פי ...הראשונים ...וגדולי האחרונים ,בתוספת מקורות והערות ; אוצרות
ההגדה  :ליקוט נרחב על דרך הפשט והדרש ,מפירושי רבותינו מאורי הדורות על סדר ההגדה
ובעניני סיפור יציאת מצרים ; פסקי הלכות  :לחודש ניסן ,ערב פסח וליל הסדר ; שינויי נוסחאות
 :על פי נוסחאות הגדות הגאונים והראשונים  /ראש בית המדרש ועורך ראשי :הרב מנחם מנדל
פומרנץ ; הרב ישראל כהן ,עורך אחראי והמבוא ; השתתפו בעריכת ההגדה :הרב אלחנן אלישיוב
[ועוד  19אחרים] .מהדורה מתוקנת עם הוספות ..בית שמש  :עוז והדר ,תשע"ח)002469472( .
ברקוביץ ,גיננדל
פסח  --הלכה  --מדריכים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A313ציו.לש תשע"ח
הגדה של פסח ..תשע"ח ..נריה ..פירוש על הגדה של פסח  :לשנה הזאת בירושלים  :ארץ ישראל
בהגדה של פסח ,ומשולב בתוכו 'שו"ת ארץ ישראל' ; ...בתוספת "אורחות שלמה " :הנהגות...
הרה"ג שלמה אבינר ,בליל סדר פסח  /ערכתי ...מרדכי ציון[ .פרוש על הגדה של פסח] .מהדורה
מורחבת ..נריה  :מרדכי ציון ,תשע"ח)002468650( .
אבינר ,שלמה חיים --מנהגים.
ליל הסדר  --מנהגים.
שאלות ותשובות -1948 --
ארץ ישראל.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A313קוק.עו תשע"ח
קוק ,אברהם יצחק מחבר .עולת ראיה על סימני ליל הסדר  :מתוך הגדה של פסח  /מאת ...הרב
אברהם יצחק הכהן קוק ; עם ביאור תורת העולה ,מאת מאיר יהושע בן הרב משה מרדכי מגנס ,
ר"מ בישיבת מרכז הרב .למהדורה השניה ..ירושלים  :המכון ע"ש הרצי"ה קוק ,תשע"ח [2018].
) (002469189
הגדה של פסח במחשבת ישראל. --
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A313ראש.וא תשע"ח
הגדה של פסח ..תשע"ח ..ברוקלין ..הגדה של פסח הגדת הראשונים והאחרונים  :מפרשי ההגדה
על דרך הפשט  :הראשונים :אבודרהם ,שבולי הלקט ,ריטב"א ,כל בו ,רשב"ץ ; האחרונים:
אברבנאל ,מעשי ה' [לר'אליעזר אשכנזי] ,ברית הלוי [לר' שלמה אלקבץ] ,מהר"ל מפראג ,יעב"ץ
[לר 'יעקב עמדין] ,מעשה נסים [לר' יעקב מליסה] / .חברי המערכת ...הרב שמעון טייטלבוים [ועוד
 4נוספים][ .ברוקלין]  :אור התורה ,תשע"ח [) 002469098( .]2018ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A313שטי.אה תשע"ח
הגדה של פסח ..תשע"ח ..בני ברק ..הגדה של פסח אהלי תורה  :רעיונות והערות ,חידושים
וסיפורים  /מאביהם ...של ישראל ...רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן ; עם הערות ...רבי חיים
קניבסקי ;לוקטו ונערכו ע"י שלום מאיר בלאאמו"ר מרדכי הכהן ולך .בני ברק  :תבונה ,מכון
ספרותי חרדי ,תשע"ח)002468661( .
שטינמן ,אהרן יהודה ליב בן נח צבי.
שטינמן ,אהרן יהודה ליב בן נח צבי  --אנקדוטות.
ויהי בחצי הלילה (הגדה של פסח ) -- --באורים.
ואמרתם זבח פסח (הגדה של פסח)  -- --באורים
אחד מי יודע (הגדה של פסח)  -- --באורים.
חד גדיא (הגדה של פסח)  -- --באורים.
ליל הסדר  --הלכה.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A314ארנ.ענ תשע"א
ארנברג ,יהושע מנחם מנדל מחבר .ענייני תפילות וקריאות במועדים במשנת ה"דבר יהושע" /
ערוכים מתוך כתבי ...רבי יהושע מנחם אהרנברג[ ...ע"י] אלימלך אלעזר פרנקל[ .עניני תפלות
וקריאות במועדים במשנת ה"דבר יהושע"] .בני ברק  :אלימלך אלעזר פרנקל ,תשע"א []. 2011
) (001207610
מועדים  --תפלות וברכות.
תפלה ,זמנים  --הלכה.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A314.2זמי.לש תשע"ז
תפלות ..זמירות ופיוטים ..סדר זמירות לשבת קודש ויום טוב  :ניגוני יראים וחסידים ושירי
שמחת בית השואבה  -באידיש[ .סדר זמירות לשבת קדש ויום טוב] .בני ברק  :פותח שערים ,
[תשע"ז?])002439544( .
שבת  --זמירות ופיוטים.
יום טוב  --זמירות ופיוטים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A332תשל"-
תנ"ך ..תורה ..תשל" ..-תל אביב ..תקון סופרים  :לקורא בתורה ולסופר סת"ם ,עם סדר קריאת
הפרשיות למועדי השנה וסיומן ,מאיר נתיב [להבדיל בין שמות הקדש והחול] ,עין הקורא [הקריין
וכתבין שבתורה] ,עין הסופר [אותיות רבתי ,אותיות זעירות ואותיות נקודות שבתורה ],לפי דפוס
אמסטרדם תרכ"ו ,ועם [דרך החיים]  :דיני קריאת התורה .תל-אביב  :סיני[ ,תשל".]?-
( )001197620ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A382.1הרש.פר תשע"ז
הרשברג ,יהושע השיל מחבר .פרדס המועדים  :מפרדס התורה והחסידות על מועדי השנה  :דברי
אגדה וחידושי תורה והלכה  -חודש ניסן  /מאת יהושע העשיל הערשבערג ,ר"מ בישיבת נועם
אלימלך ליזענסק ; [העורך] :ר' שרגא הערצאג .מאנסי : Congregation Rimza D.
Chochmoza,תשע"ז [)002468942( .]2017
ניסן (חודש)  --דרשות.
ניסן (חודש ) --הלכה.
חסידות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A382.2אמר.טה תשס"א
אמרות טהורות על חג השבועות  :לקט דברי רבותינו ...עצי התמרים ומרבותינו תלמידי
הבעש"ט .ירושלים  :מערכת אמרות טהורות ,תשס"א)001207071( .
תנ"ך -- .רות  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
סטמר (חסידות)  --דרושים ,שיחות ואמרים.
חסידות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
שבועות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A383שצ'ר.די תשנ"א
שצ'רנסקי ,מאיר מחבר .דיני הימים הנוראים  :חודש אלול וראש השנה ,עשרת ימי תשובה ויום
הכפורים ,חג הסוכות  :מתוך דינים לנוער ולעם ,והוספות / ...מאת הרב מאיר שצ'רנסקי .תל
אביב  :בית יעקב[ ,תשנ"א])000262465( .
ימים נוראים.
ימים נוראים  --הלכה  --מדריכים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A384.3אור.הפ תשע"ח
אור הפורים  :ליקוטי דברים שמטרתם :לעורר לזכות לנצל כראוי את האפשרויות המיוחדות של:
ה"עת רצון" הגדול ,ואת "ההארה המיוחדת" של היום הגדול והקדוש :פורים (וכן את כוחו של כל
חודש אדר) ...מהדורה רביעית ,עם תיקונים והוספות ..בני ברק  ,03-5745870 :תשע"ח [.]2018
()002468663
אדר (חודש ) --דרושים ,שיחות ואמרים.
פורים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A384.3אש-המועד תשע"ח
אש המועדים  :הכנה למועדי ה' מתוך העמקה בספרי החסידות  :עבודת ארבע פרשיות ,עבודת
ימי הפורים ,קיצור 'כתם אופיר' ,להרה"ק מקאמרנא על מגילת אסתר  -מיוסד על פי הספרים
הקדושים[ ...אש המועדים  -פורים] .בית שמש  :אש החסידות[ ,תשע"ח?]) 002469280( .
תנ"ך -- .אסתר  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
חסידות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
שבתות מיחדות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
פורים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A384.3לוי.קד תשע"ח
לוי יצחק בן מאיר ,מברדיצ'ב מחבר .קדושת לוי  :לפורים  /רבי לוי יצחק מבארדיטשוב ; יו"ר
המערכת :הרב יהודה הלוי וינגרטן ,מחבר ועורך ראשי ; חברי המערכת... :הרב מרדכי יעקב
שווייד [ועוד  4אחרים][ .קדשת לוי][ .ברוקלין]  :מכון יסוד החסידות[ ,תשע"ח) ?]. (002469282
פורים  --דרשות.
חסידות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A384.3שכט.אר תשע"ח
שכטר ,יהודה אריה מחבר .אריה שאג  :על פורים ופסח  :מאמרים חוצבי לבבות ...בשלוב משלים
וספורים ...והלקחים הנלמדים מהם לדורות / ...אשר דלינו מתוך מעינו ...של ...רבי אריה שכטר ;
נערך ...ע"י יעקב ישראל בלאמו"ר אביגדור נחמיה פוזן[ .ירושלים]  :יפה נוף ,תשע"ח [.]2018
()002469110
פורים  --רעיונות והגיגים.
פורים  --דרשות.
פסח  --רעיונות והגיגים.
פסח  --דרשות.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A401סוס.צו תשכ"ג
סוסקוביץ ,שלמה .די צוויי קוואלן פון מאראל  /שלמה סוסקאוויטש .בוענאס-איירעס :
ארגענטינער אפטייל פון אלוועלטלעכן יידישן קולטור-קאנגרעס ,תשכ"ד ) 1963. (002469356
מוסר.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A410.1מאי.חב תשע"ח
מאירי ,מנחם בן שלמה מחבר .חיבור התשובה  :משיב נפש ,שבר גאון  /לרבינו מנחם ב"ר שלמה
המאירי ; יוצא לאור לראשונה ע"פ כתב יד משנת ר"מ ,ערוך ומתוקן על פי כת"י ,עם מבוא,
הערות ,השלמות ומפתחות[ ...ע"י] הרב משה צוריאל[ .חבור התשובה] .ירושלים  :מוסד הרב
קוק ,תשע"ח )002468686( .2018
מאירי ,מנחם בן שלמה.
תשובה.
מוסר  --ספרות עיונית  --תקופת הראשונים.
רבנים  --צרפת  --פרובנס  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A410.3פול.לח תשע"ח
לחזות בנועם השם  :מאמרים ...מלוקטים ...הכל ככתבם וכלשונם ...של דעת ויראת שמים ,לעבוד
את השי"ת בשמחה / ...העורך :שלום ישראל פאללמאן[ .לחזות בנעם השם][ .ישראל]  :חבורת
לחזות בנועם השם ,תשע"ח)002468901( .
מוסר  --ספרות עיונית  --תקופת האחרונים  --ערכים לפי אלף בית.
חסידות  --ספרות עיונית  --ערכים לפי אלף בית.
שבת  --דרושים ,שיחות ואמרים.
מועדים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרות רבנית  --ציטטות ומימרות.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A411.76ארי.וה תשע"ח
אריה ,דרור מחבר .והיה מחניך קדוש  :על ערך הצניעות והטהרה בישראל  /דרור אריה[ .ישראל]
[ :דרור אריה] ,תשע"ח [)002469183( .]2018
קדשה (יהדות)
צניעות  --הבטים דתיים  --יהדות.
צניעות במחשבת ישראל
צבא  --הבטים דתיים  --יהדות.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A411.761שמן.קד תשל"ז
שמן ,נחמן .קדושה אין יידישן פאמיליע-לעבן  :לויט תנ"ך ,תלמוד ,יהדות און ליטערארישע
שטודיעס  /נ .שמן .תל-אביב  :י .ל .פרץ ,תשל"ז -1977תשל"ט ) 1978. (002469384
משפחות יהודיות.
מין  --הבטים דתיים  --יהדות.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A411.77אם.חיי תשע"א
אם חיי עוה"ז ועוה"ב חשובים לך קרא עלון זה בעיון [ .- - -אם חיי עולם הזה ועולם הבא חשובים
לך ,קרא עלון זה בעיון!][ .ירושלים] [ :דפוס חדוה][ ,תשע"א]) 002469075( .
יחסים בין אישיים  --הבטים דתיים  --יהדות.
מוסר.
מחלקת  --הבטים דתיים --יהדות.
אהבת ישראל.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A451אדל.גא תשע"ח
אדלשטין ,יעקב בן צבי יהודה מחבר .גאון יעקב  ... :ע"ס הפרשיות והמועדים / ...משיחותיו,
שיעוריו ודרשותיו ,כפי שמסר ...רבי יעקב אדלשטיין ; ...הדברים נערכו ...מתוך סרטי הקלטה
ייחודיים ונדירים ,רשימות תלמידים ,שיעורים ...כנסים[ ...מאת] הרב נדב שושני .רמת השרון :
נדב שושני ,תשע"ח) 002468668( .
אדלשטין ,יעקב בן צבי יהודה.
אדלשטין ,יעקב בן צבי יהודה ..הספדים
תנ"ך . --תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
פרשת השבוע  --דרשות.
מוסר בתנ"ך.
מועדים  --דרשות.
דרושים ,שיחות ואמרים.
רבנים  --אנקדוטות.
רבנים  --ישראל  --רמת השרון  --ביוגרפיה.
הספדים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A451פיש.פר תשע"ה
פיש ,אליעזר מחבר .פרי אליעזר  /מאת ...רבי אליעזר פיש ,אב"ד דק"ק מאטע-סאלקא ; ...יוצא
לאור מכתי"ק ,על ידי אהרן ישעי' פיש בן המחבר .הוצאה שני' עם הוספות ותיקונים ..ברוקלין :
מערכת גנזי האדאס[ ,תשע"ה?])002468902( .
פיש ,אליעזר
פיש ,אליעזר  --מנהגים
תלמוד בבלי -- .מסכת שבת  -- --באורים.
פרשת השבוע  --דרשות.
מועדים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
דרושים ,שיחות ואמרים.
רבנים  --הונגריה  --מטסלקה  --ביוגרפיה.
מנהגים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A452גסנ.דר תשע"ז
גסנבויר ,שמואל נחום בן קהת הלוי מחבר .דרושי חפץ  :דרשות נלהבות ,ביסודי הדת ואמונה
בדרכי ישרות ...שיצאו מפום  /רבי שמואל נחום הלוי ...בן רבי קהת הלוי מזאלקאווא ; עם
הגהות ...מבן המחבר רבי מנחם ישראל הלוי ; [העורכים ]:פינחס שלום הלוי ראטטענבערג ,צבי
נחמן בן צירל הלוי ראטטענבערג .סודר ונערך מחדש ..הילקרעסט  :קהל תפארת ישראל קאסאן,
תשע"ז [)002462249( .]2017
שבתות מיחדות  --דרשות.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A452חבר.שי תשע"ח
חבר ,יצחק איזיק בן יעקב מחבר .שיח יצחק  :לארבע פרשיות ולשבת הגדול  /דרושי ...רבי יצחק
אייזיק חבר .ירושלים  :מ.ג[ .משה גרודקה] ,תשע"ח [)002468071( .]2018
שבת הגדול --דרשות.
שבתות מיחדות  --דרשות.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A509.2אדל(זכר )תשע"ח
זכריהו ,מיכאל בן נתנאל מחבר .תתן אמת ליעקב  ... :משולחנו של ...רבי יעקב אדלשטיין /
נכתב ...על ידי תלמידו מיכאל בן ...רבי נתנאל זכריהו .בני ברק  :מיכאל זכריהו ,תשע"ח.
()002468652
אדלשטין ,יעקב בן צבי יהודה.
אדלשטין ,יעקב בן צבי יהודה  --אנקדוטות.
אדלשטין ,יעקב בן צבי יהודה  --משנתו.
רבנים  --ישראל --רמת השרון  --ביוגרפיה.
רבנים  --אנקדוטות.
דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A509.2אלי.בס תשע"ח
אליאך ,דב בן דוד צבי מחבר .בסוד שיח  :עם מרנן ורבנן גדולי התורה  :טללי חכמה ,השקפה
ודעת ,רשמי קודש ,סיפורים והנהגות מתוך מפגשי ריאיון נדירים ומרתקים  /מאת דב בהגה"צ
דוד צבי אליאך .ירושלים  :מכון מורשת הישיבות ,תשע"ח) 002469480( .
רבנים  --ביוגרפיה.
רבנים  --ראיונות.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A509.2ארי(איל )תשע"ח
אילן ,אהרן בן יהודה אריה מחבר .עיני יצחק  :פרקי חייו וקצות דרכיו של ...רבי יצחק אריאלי,
בעל ה"עינים למשפט" ...ואשתו הרבנית ...חיה לאה ,ותולדות זקנה של הרבנית ...רבי שמואל
אביגדור (רבינוביץ) / ...נאספו ,נלקטו ונערכו ...ע"י נינם אהרן בלאאמו"ר יהודה אריה אילן.
ירושלים  :אהרן אילן ,תשע"ח [) 002469025( .]2018
אריאלי ,יצחק בן אביגדור
אריאלי ,חיה לאה
תוספאה ,שמואל אביגדור.
רבנים  --ישראל  --ירושלים  --ביוגרפיה.
רבנים ,רעיות  --ביוגרפיה.
רבנים  --רוסיה הלבנה  --קרלין  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A509.2גוס(פיג )תשע"ח
פיג' ,דוד בן ארנסט מחבר .איש האשכולות  :תולדות חייו ,דרכו ופעלו של ...רבי ישראל זאב
גוסטמן  /ד .פייג' .ירושלים  :ד .פייג' ,תשע"ח ) 002467857( .2017
גוסטמן ,ישראל זאב.
רבנים  --ישראל  --ירושלים  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A509.2שטי(מנהיג )תשע"ח
מנהיג הדור  :מרן רבי אהרון יהודה לייב שטיינמן ,י"ד חשוון תרע"ד  -כ"ד כסליו תשע"ח .בני
ברק  :מעיין החיים ,תשע"ח)002469273( .
שטינמן ,אהרן יהודה ליב בן נח צבי.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A552.1תש"י
קרו ,יוסף בן אפרים מחבר .שלחן ערוך אורח חיים  /מהגאון ...מוהר"ר יוסף קארו ; עם חדושי
דינים שהשמיט ...והמציאם מהור"ר משה איסרלש ,עם נושאי כליהם ,הלא המה :באר הגולה ...
באר היטב ...חדושי דינים ,מספר אבן העוזר [בתוך באר היטב ,ועם הוספות בבאר היטב ],מהגאון
עוזר אב"ד...קלימנטוב ; אשל אברהם  :לקוטים ...שלקט ...מו"ה אברהם אופנהיים ; ...וראה זה
חדש הוא העתקת עברי טייטש ...מהמעתיק ...הררי"מ יעבץ ...עוד נלותה אליו מחברת ...תולדות
הפוסקים ,מאת שמעון משה ...חאנעס ...ברוקלין  :הוצאת ספרים ירושלים[ ,תש"י בערך].
() 002469840ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A561קוס.עב תשע"ז
קוסובר ,שלמה עובדיה מחבר .עבודת שלמה  :מו"מ בדברי ...הפוסקים הראשונים והאחרונים,
ובראשו דינים העולים מדברי ...הפוסקים בעניני לא ילבש ,יציאה לחוץ לארץ ,עיטוף בטלית,
כיבוד בדרכים בכניסה וביציאה ,לווי אורח  /חיברתי שלמה עובדיה בהר"מ קוסובר .מהדורה
שלישית ..בני ברק  :קוסובר ,תשע"ז)002463892( .
בגוד ולבוש  --הלכה  --מדריכים.
ארץ ישראל ,יציאה ממנה  --הלכה  --מדריכים.
טליתות  --הלכה  --מדריכים.
רב ותלמיד  --הלכה  --מדריכים.
תלמידי חכמים  --הלכה  --מדריכים.
הכנסת אורחים  --הלכה  --מדריכים.
בגוד ולבוש  --הלכה.
ארץ ישראל ,יציאה ממנה  --הלכה.
טליתות  --הלכה.
רב ותלמיד  --הלכה.
תלמידי חכמים  --הלכה.
הכנסת אורחים  --הלכה.
חדושים ופלפולים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A562ויל.מו תשע"ח
ויל ,ישראל מאיר מחבר .המועדים כהלכתם  :אוצר הלכות המועדים  /ישראל מאיר ווייל בן ...
רבי אברהם צבי ...בני ברק  :ישראל מאיר ווייל ,תשע"ח)002469103( .
מועדים  --הלכה.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A562חדא.לב תשע"ח
חדאד ,אהד בן יצחק מחבר .לב מלכים  :באור דברי הטור ,הב"י ,שלחן ערוך ונו"כ[ ,או"ח סי '
שכו-שמד] ,בתוספת חידושים ודיונים הלכתיים / ...חיברתיו וערכתיו ...אוהד בלא"א כה"ר יצחק
חדאד[ .ישראל]  :טל ,48446830 .תשע"ח)002469550( .
חדאד ,עמוס כמוס
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות שבת  --באורים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A562שטי.כא תשע"ח
שטינמן ,אהרן יהודה ליב בן נח צבי מחבר .כאיל תערוג  :אסופת הלכות והליכות ,חידושים,
הערות וביאורים בהלכה ובאגדה בעניני המועדים  /מאת ...הגראי"ל שטינמן ,מתוך ספריו ...
ומכתב ידו ,מהנדפס בשמו בשאר ספרים ומכתבי תלמידיו ; [העורך] :ישראל גולדברג[ .כאיל
תערג] .ירושלם  :ישראל גולדברג ,תשע"ח [)002469349( .]2018
מועדים  --הלכה.
מועדים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A562שטר.יד תשע"ו
שטרן ,ישראל דוד מחבר .שו"ת יד העירוב  :חלק א ,ב  :שאלות ותשובות ,בירורים והערות
ששאלתי ושנכתבו אלי ושנשאלתי בדיני ומנהגי עירובי תבשילין ,מגדולי ...דורנו ...בתוספת
ביאורים והערות / ...ישראל דוד שטרן[ ...יד הערוב] .מהדורה שניה ..בני ברק  :ישראל דוד שטרן,
תשע"ו)002469177( .
ערוב תבשילין  --הלכה.
שאלות ותשובות- -- 1948
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A562.2הור.פת תשע"ח
הורביץ ,פנחס בן אברהם זאב מחבר .פתחא זוטא  :על תיקוני עירובין  :הנחלק ...חלק א :י"ג
כללים המבארים השיטות והסברות בהל' עירובין ,חלק ב :הערות על ספר עבודת הקודש
להרשב"א ,חלק ג :פתחא זוטא על שולחן ערוך סימנים שסא-שסה  /מאת ...רבי פינחס חיים הלוי
הורוויץ ...דומ"ץ בק"ק גראס-ווארדיין ; ...עם כמה הוספות חשובות ,ובתוספת הגהות מכתב יד
המחבר שכתב על שולי ספרו .מהדורה חדשה ..ירושלם  :עטרת פז ,תשע"ח)002462657( .
אדרת ,שלמה בן אברהם ן' .עבודת הקדש
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות ערובין  --באורים.
ערובין  --הלכה.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A562.2ויס.בנ תשע"ח
קרו ,יוסף בן אפרים מחבר .בנין שלום  :על שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת ,הלכות מוקצה ,
סימן שח / ...שלום נח סג"ל ווייס[ ...שלחן ערוך  -בנין שלום] .מהדורה תליתאי ..ברוקלין  :שלום
נח סג"ל ווייס ,תשע"ח )002469097( .2018
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות שבת  --באורים.
ברקוביץ ,גיננדל
מקצה (מ בקובוץ ) --הלכה.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A562.2טועמיה תשע"ח
טועמיה חיים זכו  :קובץ בעניני שבת בהלכה ובאגדה[ .בני ברק?]  :אור המאיר -אהבת תורה,
תשע"ח [)002460276( -]2017
שבת.
שבת  --הלכה.
ימות המשיח.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A562.2ניס.לה תשע"ו
ניסן ,ראובן יששכר מחבר .להדליק ולברך  :מסורת פסיקת יהדות ספרד בנרות שבת להדליק
ואח"כ לברך / ...מידי ...ראובן יששכר ניסן .בני ברק  :ר .י .ניסן ,תשע"ו) 002460509( .
נרות שבת  --הלכה.
ברכות  --הלכה.
עדות המזרח  --הוי ומנהגים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A562.2שוב.מג תשע"ז
קרו ,יוסף בן אפרים מחבר .מגד חדש  :על הלכות שבת  :מלאכת העכו"ם (סימנים :רמג-רמח
וסימן רעו) ,שהייה חזרה והטמנה (סימנים :רנג-רנז) ,מלאכות השבת (סימן שב ,סימנים :שיג-
שכא וסימן שמ)  :חידושים ,ביאורים ובירורי הלכה לבאר ...השו"ע ונושאי כליו ,ערוך ומסודר...
לפי סדר השו"ע / ...משיעוריו ...של ...רבי חיים דוד שובקס ,ראש מתיבתא דחסידי בעלזא ; ...עם
הוספות מרבני הכולל[ ; ...העורכים] :ר' אהרן הכהן לעבל ...ר 'יודל יעקובוביץ ,ולהרב שלום דב
שטרן[ ...שלחן ערוך  -מגד חדש] .ירושלים  :כולל קנין הלכה[ ,תשע"ז])002468610( .
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות שבת  --באורים.
ברקוביץ ,גיננדל
השהיה והטמנה בשבת  --הלכה.
אבות מלאכות --הלכה.
גוי של שבת  --הלכה.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A562.2שיח.יצח תשע"ח
.כולל שיח יצחק (בני ברק) .קובץ שיח יצחק  :מלאכות שבת  /כולל שיח יצחק[ .קבץ שיח יצחק ].
בני ברק  :כולל "שיח יצחק" ,תשע"ח)002469070( .
אבות מלאכות  --הלכה.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A562.3ברי.דב תשע"ח
ברינגר ,אריה מחבר .דברי הנסים  :אוצר דיני אמירת על הנסים דפורים והמסתעף ; עוד נוספו
בו :נוסחאות על הנסים ,פניני על הנסים ,ברכות המגילה ,וכן הפיוט 'אשר הניא' ו'שושנת יעקב',
סיכום הלכות פורים מהשו"ע ומ"ב בדרך שאלה ותשובה  /נלקט ונערך ע"י אריה ברינגר .בני ברק
 :ברינגר ,תשע"ח [)002468657( .]2018
ברקוביץ ,גיננדל
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות מגלה  --בחינות ושאלות.
הכהן ,ישראל מאיר בן אריה זאב ..משנה ברורה .סימן תרפו-תרצז  --בחינות ושאלות
על הנסים (תפלה)  -- --הלכה --בחינות ושאלות.
על הנסים (תפלה)  -- --באורים.
אשר הניא (פיוט)  -- --הלכה --בחינות ושאלות.
שושנת יעקב (פיוט)  -- --הלכה --בחינות ושאלות.
ברכת המצוות  -- --הלכה.
פורים  --הלכה  --בחינות ושאלות.
פורים --הלכה  --מדריכים.
תפלות -- .סדור  -- --בקרת הנסח.
שאלות ותשובות- -- 1948
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A562.4קרל.מע תשע"ו
קרלנשטין ,דב צבי בן ירחם פישל מחבר .מעגלי צדק  :על סדר פסח  :עניני בדיקה תשביתו וביטול,
ערב פסח ,ליל פסח ,ביאורים על סדר ההגדה  /מאת דוב צבי בלאאמו"ר ...ירוחם פישל
קרלנשטיין .מהדורה שביעית ..אשדוד  :שלמה לף ,תשע"ו) . (002469074
הגדה של פסח  -- --באורים.
חמץ  --הלכה.
פסח ,ערב  --הלכה.
ליל הסדר  --הלכה.
חדושים ופלפולים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A563זינ.חכ תשע"ח
זינגר ,חיים בן משה יוחנן מחבר .חכמת חיים  :על הלכות בשר בחלב  :דברי השולחן ערוך ונושאי
כליו בדרך קצרה ,עם חידושי דינים מהפוסקים האחרונים ...בלשון צח וקל ...אחר כל סימן ,פסקי
דינים העולים מדברי הפוסקים בקיצור נמרץ / ...כל אלה ערכתי ...חיים זינגער בן ר' משה יוחנן.
לאנדאן  :המחבר ,תשע"ח ) 002468608( .2018
בשר בחלב  --הלכה.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A563חלי.ענ תשע"ג
חליוה ,משה מחבר .ענפי משה  :יכיל ...חקרי הלכות ,חידושים וביאורים בהלכות מאכלי עכו"ם
דבשו"ע יו"ד סימנים קיב ,קיג ,קיד ,קטו[ / ...משה] חליוה .אופקים  :חליוה ,תשע"ג.
()002468614
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות מאכלי גויים  --באורים
כשרות  --הלכה.
כשרות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
לא יהודים  --הלכה.
לחם  --הלכה.
בשולי נכרים  --הלכה.
חלב  --הלכה.
חדושים ופלפולים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A563סמו.סד תשע"ז
סמוטני ,יעקב ישראל מחבר .סדרי דעה  :בשר וחלב ותערובות  :סיכום סוגיות מדברי הגמ'
והראשונים עד דברי השו"ע והפוסקים ,בתוספת הערות וחידושים  /לקטתי וסדרתי ....יעקב
ישראל בן אאמו"ר שלמה דוד סמוטני .ירושלים  :ישיבת מיר ירושלים ,תשע"ז)002463566( .
בשר בחלב  --הלכה.
תערובות  --הלכה.
חדושים ופלפולים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks
A563.1יצח.אה תרס"ו
יצחק בן אליעזר ,מארץ הגר .אהל יצחק  :על דיני שחיטות ובדיקות ...ונלוו אליו דיני ניקור
מספרי בית יצחק  /מאתי יצחק בן ...מו"ה אליעזר מארץ הגר ...ווילנא :האלמנה והאחים ראם,
תרס"ו )002367274( .1906
שחיטה  --הלכה.
נקור  --הלכה.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A563.1שמו.אג תשע"ח
שמואל בן יעקב ,מגבס מחבר .אגרת המופת  :בכשרות בעלי החיים  /לרבי שמואל אבן ג'אמע ;
תרגום והערות :הרב ניסים לוי .ירושלים  :מוסד הרב קוק ,תשע"ח ) 002469022( .2018
שמואל בן יעקב ,מגבס
שמואל בן יעקב ,מגבס  --אגרות.
אבן עזרא ,אברהם בן מאיר  --אגרות.
שחיטה  --הלכה.
טרפות  --הלכה.
בעלי חיים  --הלכה.
רבנים  --תוניסיה  --גבס  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Judaica

A563.8נימ.אב תשע"ז
נימן ,שמואל בן אברהם ניסן מחבר .אבני חושן  :ביאור ובירור מקיף על עניני דמאי ,הלכות
ועיונים  :מלוקט ומסודר מדברי הש"ס ,פוסקים ,ראשונים ואחרונים  /חברתי ...שמואל ניימאן
בן ...ר' אברהם ניסן[ .אבני חשן] .מאנסי  :שמואל ניימאן ,תשע"ז . (002468924 )2017
תרומות ומעשרות  --הלכה.
חדושים ופלפולים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A564אלי.אש תשע"ח
אלישיב ,יוסף שלום מחבר .אשרי האיש  :אבן העזר / ...פסקי ...הגרי"ש אלישיב שהודפסו
במקומות שונים ,וכאן חוברו יחדיו ...ע"פ עניני השו"ע בחלק אבן העזר ; נלקט ונסדר ע"י יחזקאל
פיינהנדלר בן ...הג"ר ישראל פסח ...י-ם  :מערכת אוצר הפוסקים ,א'יך' רב'ינ'ו נ'ט'ל' כ'ל'
ה'ח'מ'ו'ד'ו'ת' ו'ה'ל'ך' ל'ו' [תשע"ח]) 002468654( .
שדוכים  --הלכה.
ארוסין  --הלכה.
קדושין  --הלכה.
נשואין  --הלכה.
רביה של אדם  --הלכה.
יוחסין  --הלכה.
גיור  --הלכה.
עגונות  --הלכה.
יחוד  --הלכה.
קדשה (יהדות)  --הלכה.
כתבות  --הלכה.
גטין  --הלכה.
חליצה  --הלכה.
יבום  --הלכה.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A565קרמ.בא תשנ"ג
קרמרמן ,אליהו מחבר .ביאורי המשפט  :חידושים וביאורים בעניני שו"ע חושן משפט סימנים
כח-ס ; ובסופו ספר זכרון אליהו בסוגיות הש"ס חלק שני  /מאת  ...רבי אליהו קרמרמן[ ...באורי
המשפט] .ירושלים  :ז"ס קרמרמן ,תשנ"ג)002460506( .
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך חשן משפט .הלכות עדות  --באורים.
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך חשן משפט .הלכות הלואה  --באורים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A566.1ישר.וק תשע"ח
ישראל ,רחמים אהרן בן אורי מחבר .וקדשתו  :אוצר דיני כבוד קדושת הכהן  /חיברתיו
וערכתיו ...רחמים אהרן ב"ר אורי ישראל .ירושלים  :רחמים אהרן ישראל ,תשע"ח [2018].
) (002468569
כהנים  --הלכה.
חדושים ופלפולים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A571אלש.שא תשע"ח
אלשקר ,משה בן יצחק מחבר .שאלות ותשובות מהר"ם אל אשקר  /חברם ...כמהר"ר משה ן'
אלאשקר ; ...יוצא לאור ...עפ"י דפו"ר ,בתוספת מראי מקומות ,ציונים והערות ,מפתחות ...על
ידי ...העומד בראש המערכת ...ר' חיים יצחק פרוש [ו 5-אחרים][ .שאלות ותשובות מהר"ם
אלשקר] .במהדורה חדשה ומפוארת ..ירושלים  :זכרון אהרן ,תשע"ח) . (002469089
אלשקר ,משה בן יצחק.
שאלות ותשובות .1600-1040 --
רבנים  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A572מוז.וא תשע"ח
מוזסון ,יעקב שלמה מחבר .שאלות ותשובות ואשיבה דברי  :תשובות ובירורי הלכה בארבעה
חלקי שו"ע  ... /יעקב שלמה מוזסון[ ...ואשיבה דברי] .ירושלים :יעקב שלמה מוזסון ,תשע"ח.
()002468069
שאלות ותשובות- -- 1948
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A572רוט.גם תשע"ח
רוטר ,חיים בן אהרן ישעיה מחבר .גם אני אודך  :תשובות שקיבלתי  /מהגאון ...רבי חיים רוטר...
על שאלותי ששאלתי ...גמליאל הכהן רבינוביץ בן אאמו"ר ...אלחנן י .ד .בני ברק  :מכון גם אני
אודך ,תשע"ח)002468567( .-
שאלות ותשובות- -- 1948
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A572רוט.שא תרי"ז
רוטנבורק ,משה מחבר .שאלות ותשובות מוהר"ם מרוטנבארק האחרונים  /אשר איזן וחיקר...
מוה' משה רוטנבורק ; ...יוצא לאור ע"י נכדו ...משה פישל רוטנבארק ... Lemberg :דפוס M. F.
)002469105( .1857 Poremba :
שאלות ותשובות.1948- -- 1800
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A572שלם.אש תשנ"ח
שלם ,אברהם בן דוד מחבר .אשד הנחלים  :שאלות ותשובות בהלכה ,שנשאלתי על בעיות
העומדות על הפרק ...וחלק הדרשות  :על פרשיות התורה ומחשבת ישראל  /ממני ...אברהם בן
לא"א דוד שלם ...ירושלים  :א"ד שלם ,תשנ"ח )000483488( -1998
תנ"ך . --תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
שאלות ותשובות- -- 1948
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A584ארי.שב תשע"ז[]1
אריה ליב בן יוסף ,הכהן הלר מחבר .שב שמעתתא  :חובר מאת ...מו"ה אריה ליב הכהן ; ...ונלוה
אליו ספר שבילי דוד ...מאת הרב ...דוד יהודה זילבערשטיין ,האב"ד ...דקהל יראים ווייטצען; ...
יו"ל ע"י נכד המחבר ספר שבילי דוד ,חיים דוב זילבערשטיין .ברוקלין  :כולל שבילי דוד ,תשע"ז.
()002468926
זילברשטין ,דוד יהודה.
חדושים ופלפולים.
רבנים  --הונגריה  --ויצן  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A584ברט.מא תשע"ז
ברטמן ,שלום אברהם מחבר .מאור המועדים  :חקירות וביאורים הלכתיים סביב מועדי השנה /
נכתב ...ע"י שלום אברהם ברטמן .ירושלים  :שלום אברהם ברטמן ,תשע"ז) . (002469020
חדושים ופלפולים.
מועדים  --הלכה.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A584יונ.מנ תשע"ז
יונגריז ,אשר אנשל בן שמואל מחבר .מנוחת אשר  ... :כולל פלפול ...וסברות ...על רוב סוגיות
הש"ס על סדר האלפ"י בי"ת  /אשר איזן וחקר בים התלמוד וראשונים וגדולי האחרונים ...מו"ה
אשר אנשיל הלוי[ ...ב]ק"ק טשענגער ,בן ...מו"ה שמואל ; ...נדפס ...באותיות מאירות עינים,
בפיענוח ראשי תיבות ,מראי מקומות וריוח בין פסקא לפסקא ובהוספות הערות וביאורים ,ועם
הוספות על הרבה סוגיות הש"ס מעצם כתב יד ...ע"י אברהם נתן נטע ראזענפעלד ...נדפס מחדש..
ברוקלין  :אברהם נתן נטע ראזענפעלד ,תשע"ז '. (002468919 )17
יונגריז ,אשר אנשל בן שמואל.
תלמוד בבלי  -- --ערכים לפי אלף בית.
תלמוד בבלי -- .מסכת כתבות  -- --באורים.
חדושי סוגיות.
רבנים  --הונגריה  --צ'נגר  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A584ליב.שו תשמ"ח
ליבוביץ ,ברוך דב מחבר .שופרא דמשה  :כולל  :שעורי תורה מרבותינו  / ...רבי ברוך בער ליבוביץ
ועוד ; וכן חדושים ובאורים בענינים שונים ,מאת הרב משה שפירא בן ר' אליהו יוסף ; [העריכה]:
להרב יצחק זאב דיסקין[ .ישראל]  :אליקים שפירא ,תשמ"ח)002467899( .
שפירא ,משה בן אליהו יוסף
חדושים ופלפולים.
רבנים  --ישראל  --בני ברק  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A584ליפ.יל תשע"ז
ליפשיץ ,אברהם בן שבתי מחבר .ילקוט אברהם  :השלם  :בו נפתחים ארבעה שערים ...ילקוט
אברהם  :משא ומתן בהלכה על ארבעה חלקי שולחן ערוך ; ויוסף אברהם  :ענינים שונים בהלכה,
באגדה ,במחשבה ,במוסר ובחסידות ; אברהם אזכור :דינים ואזהרות שונים בעניני שחיטה
ושוחטים ועוד ...ובהוצאה זו ניתוסף חלק חדש ,מעצם כת"י ...המחבר ...בשם :תוספות רמ"ח :
הוספות על החלקים הקודמים ,בעניני הלכה ומנהג ואגדה ,ורמזים שונים  ... /ע"י ...מוהר"ר
אברהם איש ליפשיטץ ...בן ...מוהר"ר שבתי איש ליפשיטץ ; ...וכעת נדפסו כל החלקים ...
בתוספת מרובה ...ועוד כמה ...מעלות ; ...יוצא לאור ...ע"י נכד המחבר שבתי יוסף פרייזלער.
בהוצאה חמישית ..ברוקלין  :מכון להוצאת ספרי האשל ,תשע"ז [)002468921( .]2017
ליפשיץ ,אברהם בן שבתי
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך  --באורים.
רבנים  --שושלות יוחסין.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A584צימ.חס תשכ"ה
צימטבוים ,דוד מחבר .חסדי דוד  :חידושים וביאורים על שולחן ערוך אורח חיים /מאת הרב...
דוד סג"ל צימעטבוים ...ניו יארק ,נ.י : .א .צימעטבוים ,תשכ"ה) . (002460507
קרו ,יוסף בן אפרים .שלחן ערוך ארח חיים  --באורים.
ברכת שהחינו --הלכה.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A584.014שטר.ער תשע"ז
משנה ..מסכת כלאים ..תשע"ז ..ירושלים ..ערוגת צבי  :כלאים  :ביאורים וחידושים בשיטות
הראשונים והאחרונים על סדר מסכת כלאים  /נתחבר מאת צבי ב"ר דוד חיים שטארק .ירושלים
 :ישיבת מיר ,תשע"ז) 002468970( .ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A584.015גבא.שע תשס"ח
גבאי ,שאול בן מרדכי מחבר .שערי דעת  -מסכת שביעית  :חידושים ...לפי סדר המסכת ,תשובות
לדינא בענייני שביעית  ... /שאול בלא"א ר' מרדכי גבאי .ירושלם [ :ש .גבאי] ,תשס"ח []. 2007
) (002468931
משנה .מסכת שביעית  --באורים.
שמטה  --הלכה.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A584.031רוז.צפ תשע"ח
רוזין ,יוסף מחבר .צפנת פענח  :על מסכת יבמות  /ממרן ...רבינו יוסף ראזין ...הרוגוצ'ובער ; יוצא
לאור מתוך כתב יד ...המחבר על גליונות הגמרא שלו ,בתוספת חידושיו ...בספריו ...עם ביאור
קצר הכולל הבאת המקורות שהמחבר ציין ...בעריכת צוות רבנים[ ...בראשות] :רבי ברוך שמואל
הכהן דויטש ; יו"ל ע"י ...דניאל ביטון .ירושלים  :מכון המאור ,תשע"ח )002468695( .2018
רוזין ,יוסף.
תלמוד בבלי -- .מסכת יבמות  -- --באורים.
רבנים  --לטביה  --דוינסק  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A584.033רוז.צפ תשע"ח
רוזין ,יוסף מחבר .צפנת פענח  :על מסכת נדרים  /ממרן ...רבינו יוסף ראזין ...הרוגוצ'ובער ; יוצא
לאור מתוך כתב יד ...המחבר על גליונות הגמרא שלו ,בתוספת חידושיו ...בספריו ...עם ביאור
קצר הכולל הבאת המקורות שהמחבר ציין ...בעריכת צוות רבנים[ ...בראשות] :רבי ברוך שמואל
הכהן דויטש ; יו"ל ע"י ...דניאל ביטון .ירושלים  :מכון המאור ,תשע"ח )002468694( .2018
רוזין ,יוסף.
תלמוד בבלי -- .מסכת נדרים  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת נזיר  -- --באורים.
רבנים  --לטביה  --דוינסק  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A584.036סופ.כת תשע"ח
סופר ,אברהם שמואל בנימין בן משה מחבר .חידושי כתב סופר  :השלם על הש"ס  /חיברו ...מרן
אברהם שמואל בנימין סופר ...בנו ...של ...החתם סופר ; ...מופיע לראשונה ...מעצם כי"ק ,עם
ליקוטים והוספות ...מחידושיו שנדפסו במקומות שונים ,ובתוספת כת"י מהעתקת תלמידים ...עם
תיקוני טעויות ...בתוספת אלפי מראי מקומות וציונים ,נפתחו ראשי תיבות וקיצורים ,עם כותרות
משנה ...ע"י ...אלימלך שרגא שפירא בהרה"ג ...אברהם יוסף[ ...כתב סופר .חדושים  -גטין,
קדושין] .במהדורה מושלמת ומפוארת ..ירושלים  :מכון דעת סופר ,תשע"ח)002469095( .
תלמוד בבלי -- .מסכת גטין  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת קדושין  -- --באורים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A584.037אבא-שא.או תשע"ח
אבא שאול ,בנציון מחבר .אור לציון  :מסכת קידושין : ...חידושים וביאורים ,הערות והערות
בדברי הגמ' ,רש"י ,תוס' / ...משיעוריו של ...רבי בן ציון אבא שאול ; נערך מכתבי תלמידים,
בתוספת הערות וציונים בדברי רבינו ...על ידי מכון ישיבת "אור לציון" ,ובפרט ע"י ...רבי יהושע
אבא שאול .ירושלים  :מכון ישיבת אור לציון ,תשע"ח) . (002469200
תלמוד בבלי -- .מסכת קדושין -- .פרק א (האשה נקנית ) -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת קדושין -- .פרק ב (האיש מקדש ) -- --באורים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A584.041אהל.יש תשס"א
אהל ישעיהו  -בבא קמא  :לזכרו של ...הבה"ח חיים ישעיהו נוימן  :אסופת כתבי יד ,הערות
ושיעורים מרבותינו הראשונים ,האחרונים וראשי הישיבות  /העורך  -הרב הלל מן .ירושלים :
מערכת אהל ישעיהו ,תשס"א)000494235( .
נוימן ,חיים ישעיהו בן יוסף
תלמוד בבלי -- .מסכת בבא קמא  -- --באורים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A584.045עבו.בר תשע"ז
עבודה ברורה  :על מסכת מכות  ... :הארות והערות ,חידושים וביאורים מלוקטים ...מדברי
הראשונים והאחרונים יותר משש מאות ספרים ...לפרש ...בדברי הגמרא ,רש"י ותוספות ...דף על
דף / ...נערך ונסדר ...ע"י ...חברי מכון עבודה ברורה ; נערך על ידי הרב יאיר אביטבול [ו3-
אחרים] .ירושלים  :מכון עבודה ברורה ,תשע"ז []. (002468647 )2017
תלמוד בבלי -- .מסכת מכות  -- --באורים.
פרשני התלמוד  --ביוגרפיה  --לקסיקונים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A584.048קרי.חס תשע"ח
קריגר ,מרדכי אהרן מחבר .חסדי השם  :על עין יעקב :עבודה זרה  /מאתי מרדכי אהרן קריגר...
[חסדי השם  -עבודה זרה : Mordechai Kriger, []. Lawrenceתשע"ח?])002468838( .
חביב ,יעקב בן שלמה ן' ..עין יעקב  --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת עבודה זרה  -- --אגדות --באורים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A584.065רוט.מנ תשע"ה
רוט ,אליעזר בן חיים דב מחבר .מנחת חיים  :טהרות  :כולל ביאורים והערות במסכת טהרות,
ובסופו :ליקוטי ענינים בסדר טהרות  /נכתב ...ע"י אליעזר בלאאמו"ר ...חיים דוב רוט .בני ברק :
אליעזר רוט ,תשע"ה)002469068( .
משנה -- .מסכת טהרות -- --באורים.
משנה -- .סדר טהרות  -- --באורים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A584.0692אית.זה תשע"ז
משנה ..מסכת ידים ..תשע"ז ..בני ברק ..זהב טהור  :הערות וביאורים על מסכת ידים ; קונטרס
טומאת ידים ; ובסופו :סימנים בעניני נטילת ידים לאכילה  /משה זאב איתן .בני ברק  :משה זאב
איתן ,תשע"ז)002469071( .
טמאה וטהרה  --הלכה.
נטילת ידים  --הלכה.
חדושים ופלפולים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A650.7גבא.ספ תש"ן
כתבי היד ספיר ויהלום  :מאמרי רשב"י ,ליקוטי תורה ,האר"י ז"ל כתבי האר"י ,י ספירות ועוד ,
רזיאל המלאך ,יצירה ,פתרון חלומות ,סודות שם המפורש  /איסוף מידע  -נכתב ע"י שמעון א.
גבאי[ .ירושלים?]  :ש .א .גבאי ,תש"ן)002469037( .
קבלה  --מקורות.
ספרייה:
Cen.lib-Special Books

A652.5ישר.או תשע"ח
אור הפתילה  :ביאור על ספר אור ישראל  :פירוש על ספר תיקוני זוהר ,מהגה"ק מקאזניץ ,שכבר
נדפס עם ביאור ...פתילת ישראל [מר' עמרם אופמן] ,ועתה ...נתוספו ...ביאורים ,מראי מקומות,
השמטות ועוד[ ...ירושלים?]  :טל ,5821998 .תשע"ח) 002460516( .
ישראל בן שבתי ,מקוז'ניץ .אור ישראל  --באורים
תקוני הזהר  -- --באורים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A654.2עץ חיים תשע"ח
ויטל ,חיים בן יוסף מחבר .עטרת שלמה  :ביאור על הספר ...עץ חיים ... :ביאור מפורט לכל תיבה
ולכל משפט / ...נתבאר ונערך על ידי שלמה אלמליח ; העורך והמסדר :יוסף בן יצחק הכהן[ .עץ
חיים] .ירושלים  :שלמה אלמליח ,תשע"ח) 002468691( .
ויטל ,חיים בן יוסף ..עץ חיים  --תקצירים.
קבלה.1660- -- 1500
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A654.2שער.הכ(הלל )תשע"ח
הלל ,יעקב משה מחבר .פאת הים  :הערות וביאורים לספר ...שער הכוונות  / ...יעקב משה הלל,
ראש ישיבת חברת אהבת שלום .ירושלים  :המכון להוצאת ספרים וכתבי יד אהבת שלום  -יד
שמואל פרנקו ,תשע"ח)002469355( .
ויטל ,חיים בן יוסף ..שער הכונות
קבלה.1660- -- 1500
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A670.92אלי(שיף )תשע"ח
שיף ,מנשה יצחק מאיר מחבר .שבחי הרבי ר' אלימלך  :ליקוט ...מתולדות חייו ופעליו של ...ר'
אלימלך ,מליז'ענסק ...וצאצאיו ותלמידיו / ...נלקטו ונסדרו ...ע"י מנשה יצחק מאיר שיף[ .שבחי
הרבי רבי אלימלך] .מהדורה רביעית ומורחבת ..אשדוד  :המחבר ,תשע"ח [)002469591( .]2018
אלימלך בן אליעזר ,מליזנסק
ברקוביץ ,גיננדל
חסידים  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A670.92טבר(שופ )תשע"ז
שופריה דרבי יוחנן  :ניצוצי אור ממשנת חייו והליכות דרכו בקודש של ...רבי יוחנן
מראחמיסטריווקא ...צעיר בניו של ...המגיד ...מטשערנאביל  /נלקט ,נאסף ויוצא ...ע"י מכון
שופריה דרבי יוחנן ד[ר]אחמיסטריווקא ; חברי המערכת :לוי טווערסקי ,מרדכי יואל קרויז ;
לקט ,כתיבה ,עריכה  -זכרון בספר ,צבי הירש שווארץ .ברוקלין  :מכון שופריה דרבי יוחנן ,תשע"ז
[)002462270( .]2017
טברסקי ,יוחנן בן מרדכי ,מרחמיסטריוקה
רחמיסטריוקה (חסידות ) --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A670.92קיה.חס תשע"ז
קיהן ,שחר זאב מחבר .סיפורו של החסיד האחרון  :אחרון חסידי האדמו"ר רבי קלונימוס קלמיש
שפירא מפיאסצ'נה  -ר' ישראל יצחק קיהן  /שמע מפיו ,כתב וערך :נכדו שחר זאב קיהן[ .ספורו
של החסיד האחרון][ .ישראל] [ :המחבר] ,תשע"ז ) 002469123( .2017
קיהן ,ישראל יצחק
שפירא ,קלונימוס קלמיש.
שואה  --פולין  --ספורים אישיים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A670.92קרנ.זכ תש"ן
זכרון ישראל משה  :לזכרו של הרה"ח ר' ישראל משה קרנביסר ...תל-אביב  :מכון פרי גידולים ,
תש"ן)002460510( .
קרנביסר ,ישראל משה1905-1988 ,
חדושים ופלפולים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A671אקש.דב תשע"ח
אקשטין ,שמואל אריה מחבר .דבר שמואל  :על התורה ומועדים ,פרקי אבות ,ענינים שונים :
אמרות ...ודרושים ...דברי הדרכה ומוסר ...מלוקט מספרי חסידות ודרוש ואגדה ,מתובל
בסיפורים / ...שנשמעו מדי שבת ...ומועד ...ויומי דחדוותא ,מפי ...רבי שמואל ארי'ה עקשטיין,
ראש חבורת דברו אלי ,בארה"ק ; יצא לאור ע"י תלמידיו[ ,העורך ]:הרב מרדכי ישראל אורליק.
[בני-ברק]  :מרדכי ישראל אורליק ,תשע"ח [) 002467931( .]2018
אורליק ,מרדכי ישראל
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
אבות (מסכת)  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
מועדים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
חסידים --אנקדוטות.
חסידות  --ספרות עיונית.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A671.1ישר.צו תשע"ג
ישראל בן אליעזר (בעש"ט) מחבר .ספר צואות  /מורנו רבי ישראל בעל שם טוב והנהגות ישרות
השלם ; [עורך :דניאל דוב במוה"ר רפאל הכהן סטבסקי][ .צואת הריב"ש] .ירושלים  :בית הבעל
שם טוב ,תשע"ג)002459721( .
חסידות  -- 1815- --ספרות עיונית.
צואות (מוסר)
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A671.2דוד.מג תשע"ז
דוד בן מרדכי ,מטולנה מחבר .מגן דוד  :על התורה  /מהרב ...אדמו"ר רבי דוד ,מגיד מישרים
דק"ק טאלנא ; [העורך] :להר"ר ישעי' דוד מלכיאל .להוצאה החדשה .. New Square :בית
המעיינות דחסידי סקווירא ,תשע"ז )002468910( .2017
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
טולנה (חסידות)  --ספרות עיונית.
חסידות  -- 1915-1815 --ספרות עיונית.
מועדים  --דרשות.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks
A671.3בוי.זא תשע"ח
בוים ,יהודה מנחם בן אברהם משה מחבר .זאת ליהודה  :אמרי קודש ,סיפורים והדרכות
מרבוה"ק לבית ווארקי-אמשינוב  /מתוך כתבי הרה"ח ר' יהודה מנחם (לייביש) בוים ; ...יו"ל ע"י
נכדו צבי מרדכי רבינוביץ .ביתר עילית  :צ .מ .רבינוביץ ,תשע"ח [) 002469345( .]2018
ברנט ,יהודה מנחם
וורקה (חסידות)  --ספרות עיונית.
אמשינוב (חסידות ) --ספרות עיונית.
וורקה (חסידות)  --ביוגרפיה.
אמשינוב (חסידות ) --ביוגרפיה.
חסידים  --אנקדוטות.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A671.3טיט.דב תשע"ז
טיטלבוים ,יואל ,מסטמר מחבר .דברות קודש  :שנשמעו ...בסעודה השלישית פרשת מצורע שנת
תשי"ז ,פרשת תזריע-מצורע שנת תש"כ  /מאת ...מהר"י ט"ב ,אבדק"ק סאטמאר[ .דברות קדש].
קרית יואל  :מעתיקי השמועה ,תשע"ז [)002468953( .]2017
סטמר (חסידות)  --ספרות עיונית.
פרשת השבוע  --דרשות.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A672שנ()5מא תשע"ח
שניאורסון ,שלום דב בר ,מליובויץ' מחבר .מאמרי אדמו"ר הרש"ב  ... /מוהר"ר שלום דובער
מליובאוויטש ; עם ביאור נרחב ,בתוספת הערות ,ציוני מראי מקומות ,חלוקה לקטעים ,פיסוק
מלא ופענוח ראשי-תיבות . Brooklyn :קרני הוד תורה ,תשע"ח - (002469336 )2017
חב"ד (חסידות)  --ספרות עיונית.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A672.092פיג(קפל )תשע"ח
קפלון ,אורי מחבר .אברהם אבינו של אוסטרליה  :חייו של ר' משה פייגלין  /מאת אורי קפלון ;
מאנגלית עליגל קפלון , AAA Publications. Brooklyn N.Y :תשע"ח ) 2017. (002462212
פיגלין ,משה זלמן1875-1957 ,
יהודים  --אוסטרליה  --ביוגרפיה.
חב"ד (חסידות)  --אוסטרליה  --היסטוריה.
חב"ד (חסידות)  --אוסטרליה --ביוגרפיה.
שניאורסון ,יוסף יצחק ,מליובויץ'  --אגרות.
שניאורסון ,מנחם מנדל בן לוי יצחק ,מליובויץ ' --אגרות.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A672.092שנ()7הלפ תשע"ח
הלפרין ,אהרן דב מחבר .רבי של כולן  :נשים מספרות על מופתים ,יחידויות ,הוראות והדרכות
מהרבי מליובאוויטש  /הרב אהרן דב הלפרין[ .רבי של כלן][ .כפר חב"ד ] :אהרן דב הלפרין,
תשע"ח)002468761( .
שניאורסון ,מנחם מנדל בן לוי יצחק ,מליובויץ'  --אנקדוטות.
שניאורסון ,חיה מושקה בת יוסף יצחק  --אנקדוטות.
חב"ד (חסידות)  --ספורי מעשיות.
חב"ד (חסידות ) --נשים.
מופתים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A676ויץ.בע תשל"ז
ויץ ,אברהם ..1908-1980 ,בעל-שם-טוב מאטיוון און אנדערע דערציילונגען  /אברהם ווייץ .פאריז
 :זלמן שניאור ,תשל"ז )002469386( .1977
ישראל בן אליעזר (בעש"ט)
חסידים  --ספורי מעשיות.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A676שטי.אי תשל"א
שטינמן ,אליעזר ..1892-1970 ,אינטים מיט דער וועלט  /אליעזר שטיינמאן .תל-אביב  :המנורה,
תשל"א )002469385( .1971
חסידים  --ספורי מעשיות.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A677.2בר.מצו תרפ"ח
בר מצוה דרשות  :א זאמלונג פון קאנפירמאציאנס רעדעס אין העברעאיש ,אידיש און ענגליש ,
אלע דינים און ברכות צו תפילין .אויך ברכת התורה וההפטרה [ /כנראה ערך ש .דרוקרמן ].
פערטע...אויפלאגע .היברו פאבלישינג קאמפני  :ניו יארק)002440650( .1928 ,
בר מצוה  --דרשות.
רפורמים  --ארה"ב.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A682בשל.ות תשע"ז
בשליטתם ותרבותם  :ששה עשר פרקי תחקיר אודות תנועת האקדמיה 'החרדית'  :מקימיה,
שורשיה ,מטרותיה ועל המסתתר בין כותליה .ירושלים [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תשע"ז []. 2017
) (002468973
הכשרה מקצועית לחרדים  --ישראל.
חרדים  --חנוך (גבה ) --ישראל.
חרדים  --ישראל  --עמדות.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A784.2קיפ.הו תש"ט
קיפניס ,מנחם ..1878-1942 ,הונדערט פאלקס-לידער  :קאנצערט-רעפערטואר  /פון זמרה
זעליגפעלדס און מ .קיפניסעס ; גאזאמלט דורך מ .קיפניס ; איינלייטונגס-ווארט פון מארק
טורקאוו .בוענאס-איירעס  :צענטראל-פארבאנד פון פולישע יידן אין ארגענטינע.1949 ,
() 002462734
שירי עם ,יידיש.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A789.7אשכ.או תרפ"ט
אשכנזי ,יצחק ,מניו יורק .אוצרות פון אידישען הומאר  :חכמות ,וויצען ,גלייכווערטלאך פון
רבנים ,און פונ'ם פאלק  / ...געזאמעלט און בעארבייט פון רבי יצחק אשכנזי[ .ניו-יארק?]  :טל-
אביב)002469152( .1929 ,
הומור יידי.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A807גרש.פנ תשע"ח
משנה ..מסכת ערובין ..תשע"ח ..ירושלים ..משניות מסכת עירובין  :עם פירוש רבינו עובדיה
מברטנורא ; בתוספת איורים פני המשנה  /מאת יונתן גרשטין בלאו"מ ר' ישראל יצחק[ ...משניות
מסכת ערובין] .בני ברק  :יונתן גרשטין ,תשע"ח)002460717( .
משנה . --מסכת ערובין  -- --איורים.
משנה -- .מסכת ערובין  -- --למוד והוראה (יסודי)
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A853שביעית פרי.שד תשע"ז
פרידמן ,שמואל דוד בן יום טוב ליפא מחבר .שדה צופים  :על תלמוד ירושלמי :מסכת שביעית :
כולל הערות והארות ,פירושים וביאורים ,ציונים ומראה מקומות לחידושי ...ראשונים ואחרונים
וספרי שו"ת / ...מיוסד על שיעורין ...בבהמ"ד שומרי אמונה[ ,מאת] שמואל דוד הכהן פריעדמאן .
 : S. D. Friedman, Brooklynתשע"ז []. (002468602 )2017
תלמוד ירושלמי -- .מסכת שביעית  -- --באורים.
שמטה  --הלכה.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A867גור.יל תשע"ז
גוראריה ,אליהו יוחנן מחבר .ילקוט גור אריה  :אוסף ידיעות ,הנהגות ,אמרות ...תעלומות
חכמה ,המפוזרים בספרי רבותינו הראשונים והאחרונים ,מסודרים לפי סדר ערכים וענינים /
מאת הרב אלי' יוחנן בלא"א ...הרב נתן גורארי' ,הרב הראשי לחולון .חולון [ :המחבר ],תשע"ז
)002459710( .2017
ספרות רבנית  --ערכים לפי אלף בית.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A882קהלת תשע"ח
מדרש רבה ..קהלת ..תשע"ח ..ירושלים ..אוצר מדרשי קהלת  :מדרש קהלת רבה  :עם ...מסורת
המדרש  -יד יוסף ,יפה ענף (מכת"י) ,עץ יוסף ,ענף יוסף ,ביאור ר' נפתלי ,מתנות כהונה ,מהרז"ו,
רש"ש ,רד"ל ,נחמד למראה ,משנת רבי אליעזר ,ולא עוד אלא ,ככר לאדן ,זכירה לחיים ,מתת-יה ;
מדרש זוטא ; מדרש לקח טוב  :מהדורה מחודשת ...ומנוקדת ,בתוספת אלפי מראי מקומות...
הערות ופרושים .ירושלים  :זכרון אהרן ,תשע"ח) 002460729( .ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A884.1כהנא תשע"ח
פסיקתא דרב כהנא ..תשע"ח ..ירושלים ..פסיקתא דרב כהנא  ... :מוגהת ...ומפוסקת ,בתוספת כל
מראי המקומות ,בהדגשת הפסוקים ופתיחת ראשי התבות  /עם הערות ,תיקונים וביאורים ,מהרב
שלמה באבער[ ; ...העורך] :ר' חיים יצחק פרוש [ו 4-אחרים] ; ובתוספות ביאור ...קצר על כל
הפסיקתא ...ומסורת הפסיקתא ,נתחבר ונערך על ידי עקיבא משה בלאאמו"ר ...יצחק אייזיק
סילבר .מהדורה מפוארת ..ירושלים  :זכרון אהרן ,תשע"ח) 002469033( .
פסיקתא דרב כהנא  -- --מבואות.
ספרייה:
Judaica

A885פתר.תו תשע"ח
פתרון תורה ..תשע"ח ..ירושלים ..מדרש פתרון תורה  :המיוחס לרב האי ,על התורה ,עם שרידים
חדשים מכתב יד ;  ...ע"פ כתב היד המקורי בפעם הראשונה ...מנוקד ...עם פיסוק ...בהוספות
ציונים והערות ...מראי מקומות לכל ספרי חז"ל ...ועוד ...ביאור  :לפרש ...הדבר הקשה ; ...פשר
דבר  ... :לברר ...ענינים ...ולתרץ קושיות  /עקיבא משה בלאאמו"ר יצחק אייזיק סילבר .ירושלים
 :זכרון אהרן ,תשע"ח) . (002469035
מדרש  --ילקוטים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A885שמע.יל תשע"ח
שמעון ,מפרנקפורט מחבר .ילקוט שמעוני  :מדרש על תורה ,נביאים וכתובים ... / ...שלקט וחבר
הרב ...שמעון ,ראש הדרשנים מק"ק פראנקפורט דמיין ; עם מראה מקומות וביאור מילות קשות,
אשר נדפסו בדפוס ווארשא ,תרל"ח .בהוצאה חדשה ,מפוארת ..ירושלים  :ספרי אור החיים,
תשע"ח )002468763( .ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A888סופ.כת תשע"ח
סופר ,אברהם שמואל בנימין בן משה מחבר .חידושי כתב סופר  :אגדות הש"ס  /לקט מתוך כתבי
וחיבורי ...רבי אברהם שמואל בנימין סופר ...בנו ...של ...החתם סופר ; ...מלוקט מכל כתביו
וחידושיו שנדפסו בספריו ובכתבי תלמידיו ובכת"י מהעתקת תלמידים ...עם אלפי מראי מקומות
וציונים ,ובפתיחת ראשי תיבות וקיצורים ...ע"י ...אלימלך שרגא שפירא בהרה"ג ...אברהם
יוסף[ ...כתב סופר .אגדות הש"ס] .במהדורה מפוארת ..ירושלים  :מכון דעת סופר ,תשע"ח.
()002469096
סופר ,אברהם שמואל בנימין בן משה.
שפירא ,טויבא שנדיל
תלמוד בבלי  -- --אגדות --באורים.
משנה -- .סדר זרעים  -- --אגדות --באורים.
משנה -- .סדר טהרות  -- --אגדות --באורים.
רבנים  --סלובקיה  --ברטיסלוה  --ביוגרפיה.
הספדים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A915.81סופ.לח תשע"ה
סופר ,נילי מחבר .לחיים טובים  :חיים של שגשוג לאור חז"ל וחכמי העולם  /נילי סופר ; עריכה:
גליה היפש .תל-אביב  :משכל ; ידיעות ספרים) 002469006( .2015 ,
התמודדות בחיים ,מימניות.
התמודדות בחיים ,מימניות  --הבטים דתיים  --יהדות.
אגדות חז"ל  --ציטטות ומימרות.
ציטטות.
אפוריזמים ומימרות.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

A961ירח(ביז) תשי"ג
ד"ר ירחי-בוך  :לכבוד דעם אנדענק פון ד"ר נח ירחי  :פערציק יאר נאך זיין פטירה  /מאנאגראפיע
און רעדאקציע פנחס ביזבערג .בוענאס-איירעס  :באערונגס-קאמיטעט ,תשי"ב [תשי"ג] .1953
()002469370
ירחי ,נח
ירחי ,נח1862 ,־1912
רופאים יהודיים --ארגנטינה  --ביוגרפיה.
יהודים  --רפואה  --ארגנטינה.
Yarcho, Noé
Jewish physicians -- Biography.
Jews -- Medicine -- Argentina.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A975סנד.יי תשי"ד
סנדל ,יוסף ..1894-1962 ,יידישע מאטיוון אין דער פוילישער קונסט  /יוסף סאנדעל ;
רעדאקטאר :ד .ספארד .ווארשע  :יידיש בוך)002469323( .1954 ,
יהודים באמנות.
אמנות יהודית  --פולין.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A975פרנ.מי תשכ"ג
פרנקל ,בורוין ..1895-1984 ,מיט יידישע קינסטלער  :שמועסן און באמערקונגען  /בארווין
פרענקעל .פאריז  :אלוו .יידישער קולטור-קאנגרעס אין פראנקרייך ,תשכ"ג . (002469324 )1963
אמנים יהודיים  --המאה ה.20-
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A975קיר(פרנ) תשכ"ד
דאס פרענק קוירק בוך . New York :איקוף פארלאג און דער פרענק קוירק בוך-קאמיטעט,
. (002469312 )1964
קירק ,פרנק ס1889-1963 ,
אמנים יהודיים  --ארה"ב.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A975רשל.יי תש"ג
רשל ,יעקב .יידישע קינסטלער  :עסייען איבער יידישע מאלער און סקולפטארן מיט  33קונסט-
בילדער  /י.ראשעל .ניו-הייוון ,קאנעטיקוט  :בר 117 .אינטערנאציאלער ארבעטער-ארדן.1943 ,
()002469319
אמנים יהודיים.
אמנות יהודית.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A978.092שיי(יעק )תשכ"ב
יעקב שייפער  :אילוסטרירטער זאמלבוך צו זיין פינף און צוואנציקסטן יארצייט .ניו-יארק :
אידישער מוזיק פארבאנד)002469000( .1962 ,
שיפר ,יעקב, 1888-1936
מלחינים יהודיים  --ביוגרפיה.
שירי עם ,יידיש.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A980.9גלב.פו תש"ב
גלברט ,מיכל .1889-1962 ,פון משוררים לעבן  /מיכל געלבארט .ניו יארק  :פארלאג משה שמואל
שקלארסקי)002469321( .1942 ,
מוסיקאים  --גרמניה
מוסיקאים  --אגרות
שירי עם יהודיים  --היסטוריה ובקרת.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

A992גרי.או תשע"ה
גרינבוים ,שמעיה שאול מחבר .אוצרות פון משפחת גליק  :רייכע קאפיטלען ,דראמאטישע
אנדענקונגען באגלייט מיט היסטארישע דאקומענטן איבער די חשובע משפחת גליק (קליין) -
טשעסנא  :עת ספוד ,שלשלת היוחסין ,ספר התקנות  /ע"י נכדה שמעי' שאול גרינבוים[ .מאנסי] :
חד וחלק ,תשע"ה )002469498( .2015
משפחות יהודיות  --ביוגרפיה.
חסידים  --הונגריה  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

B471זמר.מק תשע"ח
זמרן ,אביה מחבר .מקרא בראש הנקרא  :חלון נפתח לשפת התנ"ך  /אביה זמרן ; איורים :יובל
רוביצ'ק .קרית ביאליק  :אח ,תשע"ח )002468375( .2017
תנ"ך  -- --לשון ,סגנון --למוד והוראה.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

C2איל.סמ תשע"ח
אילון ,אלי מחבר .סמי-סנטימנטלי  :שירים במחצית המאה  /אלי אילון .ירושלים :כרמל,
תשע"ח  )002462236( .2017ספרייה:
Literature

C2אית.שו תשע"ח
איתן ,זהר מחבר צלם .שום שפה  /זהר איתן ; צילום :זהר איתן .ירושלים  :מוסד ביאליק,
[תשע"ח  )002462213( .]2017ספרייה:
Literature

C2באר.בח תשע"ח
באר ,חיים מחבר .בחזרה מעמק רפאים  /חיים באר .תל אביב  :עם עובד ,תשע"ח [.]2018
()002469165
סופרים ישראליים  --ספרת.
ירושלים  --ספרת.
ספרייה:
Literature

C2גרי.הר תשע"ח
גרינברג ,תמיר מחבר .הרואין ,הישארות הנפש  :שירים  /תמיר גרינברג ; עריכה :לאה שניר.
[הרואין ,השארות הנפש][ .בני ברק]  :הקיבוץ המאוחד ; תל-אביב  :קרן יהושע רבינוביץ
לאמנויות ,תשע"ח  )002462229( .2017ספרייה:
Literature

C2דיס.חל תשע"ח
דיסקין ,אברהם -1947 ,מחבר .חלומות מתיבת הזיכרונות  /ברטי ; עורכת הספר :תמר ביאליק.
[חלומות מתיבת הזכרונות] .חבל מודיעין  :כנרת ,זמורה ביתן[ ,תשע"ח 2018]. (002462297
)ספרייה:
Cen.lib-Stacks
C2טאו.רו תשע"ח
טאוב ,אודי מחבר .רוכבי הדלי  /אודי טאוב ; עורך הספר :חיים וייס .חבל מודיעין  :כנרת,
זמורה-ביתן ; [באר שבע]  :הקשרים ,המכון לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית,
[תשע"ח )002462204( .]2017
סבים וסבתות ונכדים  --ספרת.
יהודים  --גרמניה  --ספרת.
בבנאים  --ספרת.
ספרייה:

Literature

C2טשר.לי תשי"ז
טשרניחובסקי ,שאול .לידער און אידיליעס  /אידיש :י .י .שווארץ .מיט אן עסיי פון יעקב
פיכמאן .ניו-יארק  :אידישער קהילה און שאל שטערניכאווסקי-קאמיטעט פון קאראקאס,
ווענעזועלא) , 1957. (002469155ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

C2כהן.אש תשע"ח
כהן-שגיא ,דניאל מחבר .אישה לוקחת לה מאהב  /דניאל כהן-שגיא ; עורכת הספר :נעמה
ישראלי[ .אשה לוקחת לה מאהב] .ירושלים  :כרמל ,תשע"ח ) 002462485( .2018
בגידה (בנשואין)  --ישראל  --ספרת.
זוגות נשואים  --ישראל  --ספרת.
נשים בגיל העמידה  --ישראל  --ספרת.
זנות  --ישראל  --ספרת.
תל אביב  --ספרת.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

C2לאו.צ'כ תשע"ח
לאופר ,שלמה מחבר .צ'כוב  :שירים  /שלמה לאופר .ירושלים  :כרמל ,תשע"ח 002467945( .2018
)ספרייה:
Literature

C2לוי.אס תשע"ח
לויתן ,אבי מחבר .אסור ברהטים  :שירים ,הגיגים ,צילומי אמנות  /אבי לויתן[ .תל אביב]  :ספרי
עיתון , 77תשע"ח  )002463827( .2018ספרייה:
Literature

C2עפר.שנ תשע"ח
עפרוני ,רות -1971 ,מחבר .שנת השועל  :רשימות מהיומן של אישה כמעט נורמטיבית  /רות
עפרוני ; עורכת הספר :עלמה כהן-ורדי .חבל מודיעין  :כנרת ,זמורה-ביתן[ ,תשע"ח .]2018
() 002463763ספרייה:
Cen.lib-Stacks

C2פלד.אנ תש"ס
פלד ,אהוד מחבר .אנשים יפים  -אנשים שקופים  /א .פלד[ .ישראל]  :א .פלד) 002452132( .2000 ,
התישבות  --ישראל  --עמק זבולון  --ספרת.
מתבגרים ,נערים  --ישראל  --ספרת.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

C2צימ.ימ תשע"ח
צימר ,שמעון מחבר .ימים נוראים  -גרסת הסופר  /שמעון צימר ; עורכת הספר :מוריה דיין
קודיש .חבל מודיעין  :כנרת ,זמורה-ביתן[ ,תשע"ח )002463753( .]2018
משפחות  --ישראל  --ספרת.
דתיים  --ישראל  --ספרת.
יחסי גברים ונשים  --ספרת.
הורים וילדים מבגרים  --ישראל  --ספרת.
גברים  --ישראל  --ספרת.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

C2קוש.פת תשע"ח
קושניר ,אברהם -1945 ,מחבר .הפיתוי של ברוריה  /אברהם קושניר ; עורכת :רות טוויג[ .הפתוי
של ברוריה ]. Tel Aviv :הקיבוץ המאוחד ,תשע"ח )002462291( .2017
ברוריה (אשת התנא ר' מאיר)  --ספרת.
נשים בלשיות  --ישראל  --ירושלים  --ספרת.
משטרה  --ישראל --ירושלים  --ספרת.
חרדים  --ישראל  --ירושלים  --ספרת.
נשים יהודיות  --ישראל  --ירושלים  --ספרת.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

C2ריב.שב תשע"ח
ריבנר ,טוביה מחבר .שבע-עשרה  /טוביה ריבנר ; עריכה :ליאת קפלן .רעננה  :אבן חושן ,תשע"ח
 )002463832( .2018ספרייה:
Literature

C4אלי.או תרפ"ו
אלישיב ,שמואל ..1899-1955 ,אוקראינישע מאטיוון  :זיבן נאוועלן  /שמואל פרידמאן .בערלין-
פאריז  :פונקען) 002451747( .1926 ,ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

C4ויק.גא תר"פ
ויקטור ,אב ., 1871-1954.גארבען  :פאעמען און ליעדער  / 1919-1907אב .וויקטאר .ניו-יארק :
ליטערארישער פערלאג) 002468881( .1920 ,ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

C4פדר.בי תשי"ז
פדרמן ,רפאל , 1892-1972..ביי די טייכן ווארטע און איסט ריווער  /פון רפאל פעדערמאן ;
אילוסטרירט פון נאטע קאזלאווסקי ; איניציאלן פון בן-ציון צוקערמאן .ניו-יארק  :רפאל
פעדערמאן ,תשי"ז  )002469579( .1957ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

C406.1זיל.מע תשכ"ז
זילברברג ,ישראל ..1898-1981 ,מענטש און פאלק  /י .זילבערבערג  -כאלעווא .תל-אביב :
המנורה ,תשכ"ז )002469573( .1967
יהודים  --חנוך  --ארה"ב.
יהודים --דנמרק.
סופרים עבריים.
יידיש ,ספרות  --היסטוריה ובקרת.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

C408גוט(לעב) תרצ"ח
דער לעבעדיקער  :א זאמלבוך לכבוד זיין  50יאריקן יוביליי  /רעדאקטירט פון דר' א .מוקדוני
[שם בדוי] .ניו יארק [ :מוציא לאור לא ידוע])002469604( .1938 ,
גוטמן ,חיים-1887 ,
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

C408דרו.אפ תש"ה
דרום-אפריקאנער זאמלבוך .יאהאנעסבורג  :ליטערארישער קרייז אין יאהאנעסבורג דרום-
אפריקע)002469313( .1945 ,
יידיש ,ספרות.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

C408.1גרנ.לי תשי"ג
גרניצקי ,יקותיאל .ליד און עסיי  /פון י .קיסין[ . New York :מוציא לאור לא ידוע].1953 ,
( )002469578ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

C408.1זק(אבר) תשל"ח
אברהם זאק  -יובל בוך  :לכבוד דריי דאטעס ...בוענאס איירעס  :ארגענטינער אפטייל פון
אלטוועלטלעכן יידישן קולטור-קאנגרעס ,תשל"ח ) 002469572( .1978
זק ,אברהם1891-1980 ,
יידיש ,שירה  --היסטוריה ובקרת.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

C408.1טרפ.פא תשנ"ט
טרפמן ,פאול .פאול טרעפמאן  :ביכער ,פובליקאציעס ,ארכיוון  /צוזאמענגעשטעלט פון בעבא
ווידוטשינסקי טרעפמאן און אליעזר טרעפמאן ; מיט א פארווארט פון קאראל (חנה) כ"ץ.
מאנטרעאל  :יידישער קהילה פון מאנטרעאל ,תשנ"ט . (002469222 )1999
טרפמן פאול
שואה  --ספורים אישיים.
נצולי שואה.
ברגן בלזן (גרמניה  :מחנה רכוז)
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

C408.1לרר.אי תשכ"ו
לרר ,ליבוש .1887-1964 ,אין גייסט פון טראדיציע  /לייבוש לעהרער[ .תל אביב]  :י .ל .פרץ ,תשכ"ו
) 002469581( .1966ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

C408.1רוט.פו תש"ן
רוטנברג ,יהושע .פון א מאל און פון היינט  :זכרונות און עסייען  /יהושע ראטנבערג .תל-אביב :
י.ל .פרץ ,תש"ן )002469577( .1990
רוטנברג ,יהושע.
יידיש  --למוד והוראה.
יידיש ,ספרות  --היסטוריה ובקרת.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

C409מיז.קע תשכ"ה
מיזל ,נחמן ..1887-1966 ,קעגנזייטיקע השפעות אין וועלט-שאפן  /נחמן מייזיל ; רעדאקטאר :דוד
ספארד . Warszawa :איקוף)002469574( .1965 ,
יידיש ,ספרות  --היסטוריה ובקרת.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

C409רוז.מא תשט"ו
רוזנפלד ,מוריס .1862-1923 ,מאריס ראזענפעלדס בריוו  /מיט אן אריינפיר און דערקלערונגען פון
י .ליפשיץ .בוענאס-איירס  :יידישער ויסנשאפטלעכער אינסטיטוט  -ייווא)002469576( .1955 ,
רוזנפלד ,מוריס1862-1923 ,
רוזנפלד ,מוריס , 1862-1923 --אגרות.
יידיש ,שירה  --היסטוריה ובקרת.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

C409רפו.זו תשכ"א
רפופורט ,יהושע .1895-1971 ,זוימען אין ווינט  /י .ראפאפארט .בוענאס-איירעס  :ארגענטינער
אפטייל פון אלוועלט-לעכן יידישן קולטור-קאנגרעס ,תשכ"א ) 1961. (002469580
סופרים יידיים.
יידיש ,ספרות  --היסטוריה ובקרת.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

C409.2פוד.שא תשכ"ז
פודמברג ,נתן .שאפער און בויער  :עסייען וועגן שרייבער און ביכער  /נתן פאדעמבערג .ניו יארק :
איקופ)002469575( .1967 ,
סופרים יידיים.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

D02גרץ.יי תש"ט
גרץ ,צבי ..1817-1891 ,די יידישע געשיכטע  /לויט פראפעסאר גרעץ און אנדערע קוואלן ; מיט אן
הקדמה פון הלל צייטלין .בוענאס איירעס  :ש .סגל)002468753( .1949 ,
היסטוריה ישראלית.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

D02שוי.גר תרפ"ו
שויס ,חיים בנימין ..1884-1953 ,די גרויסע אידישע געשיכטע  :פון די עלטסטע צייטען ביז אויף
היינט  /צוזאמענגעשטעלט פון  ...חיים שויס 2 ...טע דורכגעזעהענע אויפל ..ניו יארק  :מ.
יאנקאוויץ)002468757( .1926-1929 ,
היסטוריה ישראלית.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

D75גבי.בי תשל"ח
גביס ,אברהם .1892-1978 ,ביבליאגראפישער וועגווייזער צו  50יאר "קאלאניסט-
קאאפעראטאר " /אברהם גאביס . BUENOS AIRES :יידישער וויסנשאפטלעכער אינסטיטוט
ייווא. (002469253 )1978 ,
קאלאניסט-קאאפעראטאר
חקלאים יהודיים.
יהודים  --תפוצות.
התישבות חקלאית.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

D609יוב.פו תש"ז
דער יובל פון ערשטן ציוניסטישן קאנגרעס  :תרנ"ז-תש"ז . 1898-1947ירושלים [ :מוציא לאור לא
ידוע] ,תש"ח )002469307( .1947
ההסתדרות הציונית .הקונגרס ( :. 1897 : 1בזל)
ציונות.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

D643.081ז'בו(ספר )תש"ט
ז'בוטינסקי ,זאב .ספר זשאבאטינסקי  /הקדמה :יצחק באקסער ; איבערזעצט פון העברעאיש:
יצחק איסאקסאן .בוענאס איירעס  :ציוניסטיש-רעוויזיאניסטישער צענטער אין פאטערנאל,
תש"ט )002469326( .1949
ציונות רויזיוניסטית.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

D643.081רמב.זש תשי"א
רמבה ,איזיק ..1907-1969 ,זשאבאטינסקיס טעג און נעכט  :ערינערונגען פון זיין פריוואט-
סעקרעטאר  /אייזיק רעמבא .פאריז [ :מוציא לאור לא ידוע]. (002469382 )1951 ,
ז'בוטינסקי ,זאב.
ציונות רויזיוניסטית.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

D644בן.אונ תרצ"ד
בן גוריון ,דוד .אונזער שליחות ( :פארווירקלעכונג פונם ציוניזם און אויפגאבן פון דער
ארבעטערשאפט)  /ד .בן-גוריון .ווארשע  :ליגע פארן ארבעטנדן ארץ-ישראל)002469149( .1934 ,
בן גוריון ,דוד.
ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

D644עשר(וחמ) תר"ץ
.יידישער סאציאליסטישער ארבעטער פארטיי  -פועלי ציון פאראיין (דטרויט ,מיש) 25 .יאריגער
יובילעאום פון דער אידישער סאציאליסטישער ארבעטער פארטיי  :פועלי ציון פאריין 1905- :
 .1930דעטראיט  :פועלי ציון פאריין) 002469316( .1930 ,
סוציאליסטים יהודיים.
אגודים מקצועיים יהודיים.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

D644פוע.אר תר"ף
.פועלי ציון (תנועה) .די ארץ-ישראל-ארבייט  :דין וחשבון פון דער ארץ-ישראל ארבייטער
קאמיסיע ...יפו  :ארבייטס-סעקרעטאריאט ,תר"ף)002451754( .
פועלי ציון (תנועה)
ציונות סוציאליסטית.
ישראל  --היסטוריה  -- 1929-1917 --מקורות.
ישראל  --אוכלוסיה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

D645אונ.קא תש"א
אונזער קאמף  :זאמלבוך  /ארויסגעגעבן דורך דער אויסלאנדס-דעלעגאציע פון פועלי-ציון (צ.ס).
און התאחדות פון פוילן .ניו-יארק) : Poale Zion Zeire Zion, 1941. (002469238
האחוד העולמי הסוציאליסטי של עובדים יהודיים  -פועלי ציון.
שואה  --פולין.
ציונות סוציאליסטית.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

D645בן-גור.וו תשי"ג
בן גוריון ,דוד .וועגן דעם קאמוניזם און דעם ציוניזם פון השומר הצעיר  /ס .ש .יריב ;
איבערגעזעצט פון היברעיש  -פעלא פלאקסר .תל-אביב  :איחוד עולמי פועלי-ציון (צ.ס-).
התאחדות ,תשי"ג )002451750( .1953
בן גוריון ,דוד.
השומר הצעיר.
ציונות סוציאליסטית.
מפלגת פועלי ארץ ישראל.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

E99ישר.גע תשכ"ז
ישראל געראנגל און דערגרייכונגען  /רעדאקטער :יהודה גאטהעלף ; פון עברית :שלמה שנהוד .
תל-אביב  :המנורה ,תשכ"ז ) 002469325( .1967
ישראל.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

E041טיט.וי תשע"ו
טיטלבוים ,יואל ,מסטמר .אויסצוגן פון ספר ויואל משה  :אויף אידיש  .. :א זאמלונג פון די ...
תורה שלימה וואס רבינו האט מיט אונז געלערנט איבער התחזקות  ...גענומען פון זיינע  ...ספרים
ספר ויואל משה ...ספר על הגאולה ועל התמורה...ספר דברי יואל...ספר שלוש תשובות...מכתבים
 דרשות און זכרונות  ...מהדורה חדשה ומתוקנת ..ברוקלין  :בית רחל ,תשע"ו .2016()002469500
סטמר (חסידות)
ישוב ארץ ישראל --חבורים בעד ונגד.
אחרית הימים.
ציונות  --חבורים בעד ונגד.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

E092ארי(ארי) תשע"ה
דרשתי קרבתך  :זוכרים וממשיכים את יקירנו האהוב אפי  -אפרים שמעון  -אריאל ז"ל  :פרקי
זיכרון ולימוד תורה לעילוי נשמתו  /משפחת אריאל ; עריכת הספר :סיגל אריאל .אלעד  :משפחת
אריאל ,תשע"ה)002469167( .
אריאל ,אפרים שמעון בן עזיהו מרדכי, 1995-2014
תלמידי ישיבות  --ביוגרפיה.
נפגעי תאונות דרכים  --ישראל  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

E092דהן.תה תשע"ח
דהן ,שלמה -1945 ,מחבר .תה עם נענע  :סיפורים קצרים  /שלמה דהן ; עריכה :נטע דן ; איורים:
יותם שטרית .יהוד מונוסון  :אופיר ביכורים ,תשע"ח ) 002463084( .2017
ישראלים  --ביוגרפיה.
בית ילדים ונער אהבה (קרית ביאליק)
נחשולים  --ביוגרפיה.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

E107טקץ'.אר תשי"ח
טקץ' ,אברהם .1895-1961 ,ארץ-ישראל געאגראפיע  :פאר שול און היים  /אברהם טקאטש.
בוענאס איירעס  :אלט-ניי ,תשי"ט )002469157( .1958
ישראל  --תאור וסיור --למוד והוראה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

E113.12אמי.קד תשכ"ד
אמיר ,דוד מחבר .קדמוניות הגליל העליון המזרחי  /דוד אמיר .קיבוץ דן  :בית אוסישקין ,מכון
לטבע של בקעת החולה ,תשכ"ד ()002463557
גליל עליון  --היסטוריה --מקורות.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

E113.121ארג.רש תש"-
.ארגון העדה הספרדית (צפת) .הרשב"י  :ר' שמעון בן יוחאי .צפת  :העדה הספרדית ,חיפה  :דפוס
נח ורהפטיג[ ,תש")002469670( .]?-
שמעון בן יוחאי ,תנא
ספרייה:
Cen.lib-Rare Books

E331.88מנו.אר תש"ך[]1
מנור ,אלכסנדר 40 .יאר הסתדרות  / 1920-1960 :אלכסנדר מנור ; פון העברעיש :משה ערעם.
צווייטע אויפלאגע[ ..תל-אביב]  :י.ל .פרץ) 002469159( .1960 ,
ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י.
אגודים מקצועיים  --ישראל.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

E331.88מנו.פע תש"ך
מנור ,אלכסנדר 40 .יאר הסתדרות  / 1920-1960 :אלכסנדר מנור ; פון העברעיש :משה ערעם .
[מהד' א][ ..תל-אביב]  :י.ל .פרץ)002469516( .1960 ,
ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י.
אגודים מקצועיים  --ישראל.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

E982.22קור.גע תשכ"ח
קורן ,יצחק בן אברהם ..1911-1994 ,די געשיכטע פון די מושבי עולים אין ישראל  /יצחק קארן.
בוענאס איירעס  :קיום ,תשכ"ח ) 002469158( .1968
מושבים.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

E982.31שומ.לב תשע"ז
שומרים לבוקר  :בדיני דחיקת הקץ ,והלכות מלחמה וכיבוש בזמן הזה ועניני גלות וגאולה :
ושלשה שערים נפתחים בו  :שער היסודות  :יתבאר בו איסור הקמת מדינה ושלטון בזולת המלך
המשיח ...איסור ההשתתפות בבחירות ...דיני מחאה בחיוב ובשלילה ...הפסד הרעיון הציוני; ...
שער השיחה  :יתבארו בו זיופי מתירי הקמת והחזקת מדינה ...גילוי טעות מחייבי ההשתתפות
בבחירותיה ; שער הלשון  :יתבאר בו חומר איסור הדיבור בלשון החדש הקרוי עברית  /נתברר...
על ידי חבורת אור לנתיבתי[ .שומרים לבקר ].מאנסי ,נוא יארק  :חבורת אור לנתיבתי ,תשע"ז
)002468914( .2017
מלחמה  --הלכה.
ציונות  --חבורים בעד ונגד.
גאלה.
בחירות  --ישראל  --חבורים בעד ונגד.
עברית  --הבטים דתיים  --יהדות.
ישוב ארץ ישראל  --חבורים בעד ונגד.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

T17עז והדר תשע"ח
תנ"ך ..נ"ך ..תשע"ח ..ירושלים ..נביאים וכתובים  :מקראות גדולות : ...כל מפרשי המקרא ...
בנקוד ...על פי דפוסים ראשונים ...בתקון טעיות ...נוספו אלפי מראי מקומות וציונים ,הודגשו
דבורי המתחיל ,הובלטו לשונות הפסוק ,נפתחו ראשי תבות וקצורים ,הקטעים חלקו לפסקאות
קצרות ,בתוספת סימני פסוק ,בתוספת המחשות / ...עורך ראשי :הרב מנחם מנדל פומרנץ.
מהדורה חדשה מפארת ..ירושלים מכון אור לישרים ; עוז והדר ; נהריה  :ישיבת אביר יעקב -
אור מאיר שמחה ,תשע"ח)002468623( .-
שלמה בן יצחק( ,רש"י) ..פרוש נ"ך  --באורים.
תנ"ך  --נ"ך  -- --כרונולוגיה.
מדרש.
ספרייה:
Judaica

T192דוד(לונ )תשס"-
לונשטין ,שלמה בן שרגא מחבר .אדוננו דוד עבד ה'  :גליון תורני אש דת  /הרב שלמה לוונשטיין.
[אדוננו דוד עבד השם][ .בני ברק] [ :מוציא לאור לא ידוע[ ],תשס")001197802( .]?-
דוד (אישיות תנכית)
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

T193גרו.וו תשכ"ו
גרושקין ,חיים .די וועלט פון אברהם  :ארכעאלאגיע ,געשיכטע ,לעגענדע  /דר .חיים גרושקין .ניו-
יורק  :האחים שולזינגר ,תשכ"ו )002469309( .1966
אברהם (אישיות תנכית)
תנ"ך  -- --עתיקות.
תנ"ך  -- --היסטוריה של ארועים תנכיים.
תנ"ך  -- --היסטוריה של ארועי התקופה.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

T278ארי.מש תשע"ז
אריאלי ,שאול מרדכי בן גרשון מחבר .משנת אריאל  :על פרשיות התורה / ...מאת שאול מרדכי
אריאלי ; כן נוספו חידושים וביאורים של אאמו"ר ...גרשון ...וצויינו בשם תורת אריאל ;
[העורך] :הרב אהרן וקסלשטיין .קווינס ,ניו יורק :הרב שאול אריאלי ,תשע"ז .-2017
()002468548
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
שבת שובה  --דרשות.
שבת הגדול  --דרשות.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

T278הור.או תשע"ח
הורביץ ,ישעיה בן אברהם מחבר .אוצרות השל"ה  :על התורה  :ביאורי דברי התורה ...לפי סדר
התורה ,מאוצר ...רבינו ישעיה הלוי ממשפחת הורויץ ; נערך ונסדר ...ע"י מאיר כ"ץ .חיפה  :מפעל
השל"ה השלם ,מכון יד רמה ,תשע"ח)002469091( .
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

T278ילקוט תשע"א
ילקוט אמרים נבחרים  ... :על סדר הפסוקים בפרשת צו  /נלקט לקוטי בתר לקוטי מתוך ספרי
רבותינו הקדושים ...לעורר תרדמת ישנים ולאמץ ברכים כושלים[ ...ישראל[ ] :מוציא לאור אינו
ידוע][ ,תשע"א?])001208481( .
תנ"ך -- .ויקרא  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

T278מנש.הת תשס"ה
מנשה ,ראובן בן יעקב מחבר .התענג על ה'  :על התורה ...הובאו כאן מדרשי חז"ל ...הוספתי
ביאורים ממפרשי המדרש ומידי פעם הוספתי נופך ...בהרחבה ...והוספנו לימוד מוסר השכל...
הלכות קשורות לענין ...צרפתי ...סיפורים מקורות יהודי בבל :נס ההצלה של יהודי עמארא ונסים
מציונו ...של ...עזרא הסופר  /קבצתיו וערכתיו ראובן מנשה[ .התענג על השם] .ירושלים [ :ראובן
מנשה] ,תשס"ה-תש"ע)002468929( .
תנ"ך . --תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

T278משי.או תשנ"ב
משי זהב ,מנחם מנדל .דער אוצר פון תורה  ... :געקליבענע פערל  ...פשטים  ...דערהערן ...
אויסגעצייכנטע תורות פון גדולי ישראל אויף פרשת השבוע  /צוזאמענגעשטעלט און בעארבעט פון
מנחם מנדל .ירושלים  :מ"מ משי זהב ,תשנ"ב-תשנ"ח)002397943( .
תנ"ך -- .תורה -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

T278רוז.מע תשע"ח
רוזנבוים ,אשר ישעיהו מחבר .מעדני מלך  :אסופת שיחות ...על סדר פרשיות התורה והמועדים...
 /מפום ...רבי אשר ישעי' ראזענבוים ,משפיע רוחני בישיבת 'עץ חיים' ד'באבוב ,ב"ב ; [העורך] :ר'
שמואל פרוכטהנדלר .ב"ב  :מכון מעדני מלך ,תשע"ח [)002468198( .]2018
פרשת השבוע  --דרשות.
מועדים  --דרשות.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

T278שמא.אב תשמ"ה
שמאי ,שמואל בן משה מחבר .אבי-ידע  :דרושים ופירושים לתורה  /מאת ...שמואל בכה"ר משה
שמאי .ירושלים  :ש .שמאי ,מ'ש'ת'ה' [תשמ"ה])002469007( .
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

T300.4סימ.אי תש"ז
סימון ,שלמה .1895-1970 ,אין די טעג פון די נביאים  /פון שלמה סיימאן .ניו יארק  :מתנות,
) 002469153( .1947
נבואה.
נביאים.
ספרייה:
Cen.lib-Yiddish

T407ארטסקרול תשע"ח
תנ"ך ..נ"ך ..תשע"ח ..ברוקלין ..כתובים מקראות גדולות  :כולל פירושים חדשים גם ישנים
והרבה הוספות חשובות ,באותיות מאירות עינים ,עם ניקוד מלא .ברוקלין  :ארטסקרול-מסורה,
תשע"ח )002469170( .-2017
שלמה בן יצחק( ,רש"י )..פרוש נ"ך  --באורים.
ספרייה:
Judaica

T417שטר.תפ תשע"ח
תנ"ך ..תהלים ..תשע"ח ..ירושלים ..ספר תהילים  :עם פירוש תפלה למשה  :ביאור בדרך הפשט /
חובר ולוקט על ידי יחיאל מיכל שטרן ,רב ...בשכונת עזרת תורה ,ירושלים[ .תהלים] .ירושלים :
יחיאל מיכל שטרן ,תשע"ח)002468677( .
בינהורן ,משה
חולים  --תפלות וברכות.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

T467איב.מש תשמ"ט
איבשיץ ,דוד שלמה מחבר .משוש כל המתאבלים  :פירוש על מגילת איכה בשני אופנים ...בדרך
יגון ...בדרך שובע שמחות  /חיברו הרב ...דוד שלמה אייבשיץ ...יוצא לאור לראשונה מכתב יד..
ירושלים [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תשמ"ט) 000260518( .
תנ"ך -- .איכה  -- --באורים.
ספרייה:
Cen.lib-Stacks

C-207
קרלבך ,שלמה בן נפתלי מלחין .לעולם לא אשכח [הקלטת שמע]  :כליזמרים מנגנים קרליבך.
ירושלים  :גל פז) 002468743( ]?-199[ ,
יהודים  --מוסיקה.
חסידים  --מוסיקה.
מוסיקה של כליזמרים.
ספרייה:
Music Reading Room

C-208
חתונה [הקלטת שמע]  :מס / 1 .עיבודים :א .פיאמנטה[ .חתנה [הקלטת שמע]][ .ישראל] MCI :
) 002468746( ]?-199[ ,Records
יהודים  --מוסיקה.
חסידים  --מוסיקה.
מוסיקה של כליזמרים.
ספרייה:
Music Reading Room

REC. ISRAELI-124
גרים ,וילהלם קרל מחבר .הסנדלר והגמדים ועוד אגדות [הקלטת שמע]  /מאת האחים גרים ;
עברית :אברהם לוין ; עיטורים מוסיקליים :אבנר קנר( .תל אביב) ) 002468749( .1987 ,CBS :
מעשיות לילדים.
ספרייה:
Music Reading Room

C-209
להיטי ישראל זוהר [הקלטת שמע]  :מבחר קטעים002469024( ]?-198[ ,Eastronics : Tel-Aviv .
)
.Jews -- Music -- Sound recordings
.Hasidim -- Music -- Sound recordings
.Klezmer music -- Sound recordings
יהודים  --מוסיקה.
חסידים  --מוסיקה.
מוסיקה של כליזמרים.
ספרייה:
Music Reading Room

REC. ISRAELI-125
הפרוטה והירח [הקלטת שמע]  :משירי הצ'יזבטרון ( /מפיק ועורך :עווד פנחסי ; עבודים קוליים:
גיל אלדמע ; עבודים תזמורתיים :רוני וויס)( .תל אביב)  :סי.בי.אס) 002469073( .1978 ,.
שירים ,עברית.
מוסיקה פופולרית.
הצ'יזבטרון
ספרייה:
Music Reading Room

C-211
כליזמר מקול הלב [הקלטת שמע] [בני ברק]  :גל סטאר) 002469334( ]?-198[ ,
יהודים  --מוסיקה.
חסידים  --מוסיקה.
מוסיקה של כליזמרים.
ספרייה:
Music Reading Room

C-212
ניגוני מירון [הקלטת שמע] [נגוני מירון [הקלטת שמע]][ .ישראל] [ :מוציא לאור לא ידוע]]?-198[ ,
() 002469335
יהודים  --מוסיקה.
חסידים  --מוסיקה.
מוסיקה של כליזמרים.
ספרייה:
Music Reading Room

REC. ISRAELI-126
מקהלת הגברים של גרציאני [הקלטת שמע] (תל אביב) ) 002469369( ]?-197[ ,RCA Victor :
שירים ,עברית.
מוסיקה פופולרית.
שירי מקהלה.
ספרייה:
Music Reading Room

ML 3776 Y454 2018
ימי מוסיקה יהודית בבית התפוצות  -מוזיאון העם היהודי  : 22.2.18 - 18.2.18קונצרטים,
סדנאות ,יום עיון ( /מנהל אמנותי :יובל רבין)[ .תל אביב]  :בית התפוצות  -מוזיאון העם היהודי,
) 002468947( .2018
יהודים  --מוסיקה.
מוסיקה  --ישראל  --היסטוריה ובקרת.
מלחינים  --ישראל.
חזנות.
ספרייה:
Music

