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

 כולל פריטים מאוספים  מיוחדים משנים קודמות שנוספו לספריה למוסיקה

 

 

 

 
"ח לסיכום כשלי הטיפול בעורף בבלי, מיכאל מחבר. אזרחים בחזית ]משאב אלקטרוני[ : דו

אחרים[. ירושלים :  3-במלחמת לבנון השנייה מנקודת מבט אזרחית / כתיבה: מיכאל בבלי ]ו
שתיל, שירותי תמיכה וייעוץ לארגונים לשינוי חברתי ; כוכב הצפון, ארגונים לשינוי חברתי ביום 

 ( 002456007. )2007תשס"ז  ,שאחרי המלחמה

 .הבטים חברתיים --מלחמת לבנון השניה 

 .ישראל --מלחמת לבנון השניה 

 .ישראל --מלחמה וחברה 

 .ישראל -- אזרחים במלחמה

 

 

משאב אלקטרוני[ / לואיזה בורק, ] X12-ARIMAבורק, לואיזה מחבר. ניכוי עונתיות באמצעות 
משאב אלקטרוני[[. ירושלים : הלשכה ] X12-ARIMAיורי גובמן. ]נכוי עונתיות באמצעות 

 ( 002456008) .2007זית לסטטיסטיקה, תשס"ז המרכ

 .ישראל -- (שנויים עונתיים )כלכלה

 

 
ביליג, מרים מחבר. ההון החברתי ותרומתו להתמודדות עם מצבי משבר ביישובי חבל עזה ]משאב 

אלקטרוני[ / מרים ביליג. ]ההון החברתי ותרומתו להתמודדות עם מצבי משבר בישובי חבל עזה 
 ( 002456010. )2006[[. ירושלים : מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, ]משאב אלקטרוני

 .גוש קטיף --ישראל  --הון חברתי )סוציולוגיה( 

 .גוש קטיף --ישראל  --נהול משברים 

 .הבטים פסיכולוגיים -- 2005פנוי גוש קטיף, 

 .מצב חברתי --גוש קטיף 

 

 
לעולם המתפתח ]משאב אלקטרוני[ / יבגניה ביסטרוב, יבגניה מחבר. ישראל בין העולם המפותח 

משאב אלקטרוני[[. ]חיפה[ : קתדרת ]ביסטרוב. ]ישראל בין העולם המפתח לעולם המתפתח 
 ( 002456021) .2007חייקין לגאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה, 

 .ארצות מתפתחות

 .ארצות מפתחות

 .פתוח כלכלי

 .ישראל --אינדיקטורים סביבתיים 

 .ישראל --חברתיים  אינדיקטורים

 .מעמד בינלאמי --ישראל 

 .ישראל --אינדיקטורים כלכליים 

 .מצב כלכלי --ישראל 

 
 

  



בלשה, שגיא מחבר. התפתחות ההשפעה הפיסקאלית של עולי אתיופיה על ציר הזמן ]משאב 
אלקטרוני[ / שגיא בלשה. ]התפתחות ההשפעה הפיסקלית של עולי אתיופיה על ציר הזמן ]משאב 

קטרוני[[. ]ירושלים[ : בית הספר למדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית בירושלים ; מכון אל
 ( 002456023. )2005פהר, 

 .הבטים כלכליים --יהודי אתיופיה  --קליטת עליה 

 .מצב כלכלי --ישראל  --יהודי אתיופיה 

 .ישראל --תעסוקה  --יהודי אתיופיה 

 

 
נקי האיזון ]משאב אלקטרוני[ : פן מקומי של סדר יום לאומי / דן איזון במע-דוד, דן מחבר. אי-בן

שם -אביב : המרכז לפיתוח על-אזון במענקי האזון ]משאב אלקטרוני[[. תל-בן דוד, יובל ארז. ]אי
 ( 002456026. )2007אביב, -פנחס ספיר ליד אוניברסיטת תל

 .ישראל --שלטון מרכזי ומקומי, יחסים 

 .ישראל --שלטון מקומי, ממון 

 .ישראל -- שלטון מקומי, תקציב

 

 
רובין, שמשון מחבר. הפנים הרבות של האובדן והשכול ]משאב אלקטרוני[ : תיאוריה וטיפול / 

נקדימון. ]הפנים הרבות של -ענבל שגיב :שמשון רובין, רות מלקינסון ואליעזר ויצטום ; תרגום
ם של אוניברסיטת חיפה ; פרדס, האבדן והשכול ]משאב אלקטרוני[[. חיפה : הוצאת הספרי

 ( 002456080. )2016תשע"ו 

 (פסיכולוגיה)אבדן 

 .הבטים פסיכולוגיים --שכול 

 .הבטים פסיכולוגיים --צער של אבלות 

 (הסתגלות )פסיכולוגיה

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --שכול 

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --משפחות שכולות 

 

 
משל שלוש הטבעות ורעיון הסובלנות הדתית בימי הביניים ובראשית העת  שגריר, איריס מחבר.

משל שלוש הטבעות ורעיון הסובלנות הדתית בימי ] .החדשה ]משאב אלקטרוני[ / איריס שגריר
הבינים ובראשית העת החדשה ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, 

 ( 002456109) .2017האוניברסיטה העברית, תשע"ז 

 .יחסים --דתות 

 .היסטוריה --סובלנות דתית 

 .ימי הבינים

 

 
נחמן בן צבי אריה מחבר. יקרא דשבתא ]משאב אלקטרוני[ : חלק א: על ליקוטי מוהר"ן קמא : ... 

מגודל... מעלת קדושת שבת... על פי דברי הזוה"ק וכתבי האריז"ל... על יסוד ספר לקוטי 
אב"ד דק"ק טשעהרין... ירושלים : מכון תורת הנצח, ברסלב, שנת  ,.. נחמןמוהר"ן... / חברו הרב.

 ( 002456110) .[ש'ב'ת'ו'ן' ]תשנ"ח
 נחמן בן שמחה, מברסלב.. לקוטי מוהר"ן

 .ספרות עיונית --ברסלב )חסידות( 

 .ספרות עיונית -- 1815-1915 --חסידות 

 .שבת

 

 
 

  



וני[ : מצבן, צורכיהן וכיוונים לשיפור איכות בנטור, נטע מחבר. נשים קשישות ]משאב אלקטר
מכון ברוקדייל, -ג'וינט-חייהן / נטע בנטור, דניאלה סיטרון, סבטלנה צ'חמיר. ירושלים : מאיירס

 ( 002456117. )2006תשס"ז  ,המרכז לחקר הזיקנה

 .מצב חברתי --ישראל  --נשים קשישות 

 .ישראל --בריאות והיגינה  -- נשים קשישות

 .ישראל -- שרותים --שישות נשים ק

 

 

לאומי להערכת אוריינות קריאה -מחקר בין : []משאב אלקטרוני 2011גלברט, הדס מחבר. פירלס 
של תלמידי כיתה ד' : מבט ישראלי / עיבוד נתונים וכתיבת הדוח: הדס גלברט, עמיחי רגבי, יואל 

רצית למדידה והערכה בחינוך, הרשות הא -אחרים[. ]ירושלים[ : משרד החינוך ; ראמ"ה  4-רפ ]ו
?[2011( .]002456216 ) 

 .ישראל --מבדקי כשר  --קריאה )גיל הרך( 

 .הערכה -- ישראל --קריאה )גיל הרך( 

 

 
גנוט, שמואל ברוך מחבר. דבר למועד ]משאב אלקטרוני[ : חקרי תורה ובירורי הלכה בעניני שבת 

ט. אלעד : ]שמואל ברוך גנוט[, תשע"ז ומועדים / שמואל ברוך בלאאמו"ר רבי יעקב צבי גנו
[2016( .]002456222 ) 

 .הלכה -- שבת

 .הלכה --מועדים 

 

 
מחבר. הרב אליהו בן אמוזג ]משאב אלקטרוני[ הדת האוניברסלית כמניע  -1955וקסלר, יואב, 

לכתיבת פירושו למקרא, כתביו העבריים וספרו "ישראל והאנושות" / מאת: יואב וקסלר. רמת גן 
 ( 002456290. )2016תשע"ז  ,וניברסיטת בר אילן: א

 .בקרת ופרשנות --בן אמוזג, אליהו 

 .המחלקה למחשבת ישראל --עבודות לתאר שלישי  --אוניברסיטת בר אילן 

 .איטליה -- פילוסופים יהודיים

 .19-המאה ה --פילוסופיה יהודית 

 .מונותאיזם

 

 

משאב ] LAO/STO-וצי הזרם בממשק המחבר. מבנה הדומיינים וער -1982ארליך, צבי, 
משאב ] LAO/STO-אלקטרוני[ / צבי ארליך. ]מבנה הדומינים וערוצי הזרם בממשק ה

 ( 002456291. )2017אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

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

 .מבנה תחום

 

 

 -מהפכת פשיסחה ]משאב אלקטרוני[ : ר' יעקב יצחק רבינוביץ'  .מחבר -1973אלדר, איתמר, 
ביוגרפיה והגות / מאת איתמר אלדר. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  : ''היהודי הקדוש

2017. (002456293 ) 
 יעקב יצחק בן אשר, מפשיסחה

 .משנתו -- יעקב יצחק בן אשר, מפשיסחה

 (פילוסופיה יהודית)המחלקה לפילוסופיה  --ות לתאר שלישי עבוד --אוניברסיטת בר אילן 

 .ביוגרפיה -- פולין --חסידים 

 

 
 

  



-מחבר. הערכה ותיאור של צילום בארכיונים בישראל לאור הפרדיגמה הפוסט -1971אליהו, קרין 
קארין אליהו. ]הערכה ותאור של צלום בארכיונים  / [מודרנית בארכיונאות ]משאב אלקטרוני

מודרנית בארכיונאות ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : -אל לאור הפרדיגמה הפוסטבישר
 ( 002456294. )2017אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

 .המחלקה ללמודי מידע --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .ישראל -- ארכיונים

 .הערכה -- ישראל --צלום 

 .פוסטמודרניזם

 

 
. תודעות זמן בחברות הזנק ומקומן ביחסי הגומלין בין חלקי הארגון מחבר -1984שרמן, ליטל, 

 ( 002456295. )2017]משאב אלקטרוני[ / ליטל שרמן. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

 .המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .תרבות ארגונית

 .התנהגות ארגונית

 .נהול --לים עסקיים חדשים מפע

 .נהול זמן

 .תפיסת זמן

 .הבטים כלכליים --זמן 

 .לחץ בעבודה

 .עמדות -- אנשי עסקים

 .עמדות --מנהלים בכירים 

 .עמדות --צותים במקומות עבודה 

 .עמדות --קפיטליסטים ואנשי כספים 

 
ות לעזרה בעקבות מחבר. נכונות של תלמידים בעלי מוגבלות שכלית לפנ -1972טמיר, שלומית, 

אלימות ]משאב אלקטרוני[ : הקשר בין סוג האלימות, רמת המצוקה והנכונות לפנות לעזרה / 
שלומית טמיר. ]נכונות של תלמידים בעלי מגבלות שכלית לפנות לעזרה בעקבות אלימות ]משאב 

 ( 002456297. )2017אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  : אלקטרוני[[. רמת גן

 .בית הספר לחנוך --עבודות לתאר שני  --אילן -בראוניברסיטת 

 .פסיכולוגיה --מגבלים בשכלם 

 .פסיכולוגיה -- תלמידים מגבלים

 .בקשת עזרה

 (מצוקה )פסיכולוגיה

 .חנוך מיחד

 .הבטים פסיכולוגיים --בתי ספר, אלימות 

 
אלקטרוני[ : מחבר. החיפוש אחר המוחלט בכתביהם של בורחס ושלינג ]משאב  -1989צופיוף, שי, 

שי צופיוף. ]החפוש אחר המחלט בכתביהם של בורחס ושלינג ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : 
 ( 002456298) .2017אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

 .בקרת ופרשנות --בורחס, חורחה לואיס 

 .בקרת ופרשנות --שלינג, פרידריך וילהלם יוסף פון 

 .המחלקה לספרות משוה -- יעבודות לתאר שנ --אילן -אוניברסיטת בר

 .המחלט

 .גרמניה --פילוסופים 

 .19-המאה ה -- פילוסופיה גרמנית

 .20-המאה ה --סופרים ארגנטינאים 

 .היסטוריה ובקרת --ספרות ארגנטינאית 

 .ארגנטינאית וגרמנית --ספרות משוה 

 .גרמנית וארגנטינאית --ספרות משוה 



ובייקטיבית של בני נוער משכונת מצוקה במפגשם עם מחבר. חווייתם הס -1986שמואלי, אסתר, 
מערכות הפיקוח והבקרה איתם הם באים במגע: כוחות המשטרה ומערכת החינוך ]משאב 

אלקטרוני[ / אסתי שמואלי. ]חויתם הסוביקטיבית של בני נער משכונת מצוקה במפגשם עם 
נוך ]משאב מערכות הפקוח והבקרה אתם הם באים במגע: כחות המשטרה ומערכת הח

 ( 002456300. )2017תשע"ז  ,אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן

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

 .עמדות --ישראל  --נער בעיתי 

 .פסיכולוגיה -- ישראל --נער בעיתי 

 .מניעה --ישראל  --עברינות נער 

 .הלדעת ק --ישראל  --משטרה 

 .דעת קהל --ישראל  --בתי ספר תיכוניים 

 .מצב חברתי --ישראל  --שכונות מצוקה 

 (תיוג )פסיכולוגיה חברתית

 

 

ו / מאת: -מחבר. סיפורי דניאל ]משאב אלקטרוני[ : ניתוח ספרותי של דניאל א -1983גולן, נעמה, 
 .2017ר אילן, תשע"ז ספורי דניאל ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת ב] .נעמה גולן

(002456301 ) 

 .המחלקה לתנ"ך --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר
 בקרת ופרשנות -- --ו. -דניאל. פרק א --תנ"ך. 

 

 
מחבר. השפעתו של אימון מוזיקלי על יכולת התאמה קצבית ]משאב  -1975מינישין, דימיטרי, 

אמון מוסיקלי על יכולת התאמה קצבית ]משאב  אלקטרוני[ / דימיטרי מינישין. ]השפעתו של
 ( 002456441) .2017אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

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

 .תפיסה מוסיקלית

 .פתוח שמיעה
 קצב

 

 
קטרוני[ : המערכה להחלשת ברקוביץ, דני מחבר. האם ניתן לכרות את ראשי ההידרה? ]משאב אל

אביב : -חזבאללה / דני ברקוביץ. ]האם נתן לכרת את ראשי ההידרה? ]משאב אלקטרוני[[. תל
 ( 002456448. )2015רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו  .2007 ,המכון למחקרי ביטחון לאומי

 (תנועה : חזבאללה )לבנון

 .שראלי --מדיניות ממשלתית  --מניעה  --טרוריזם 

 .מדיניות צבאית --ישראל 

 .פוליטיקה וממשל --המזרח התיכון 

 

 
טירה, רון מחבר. המאבק על טבע המלחמה ]משאב אלקטרוני[ : מקלאוזביץ לסקיפיו אפריקנוס 

אביב : -/ רון טירה. תל RMA-ואנואר סאדאת, ועד לאויב המדינתי שהסתגל למלחמה נגד ה
 ( 002456449. )2008אביב, -רסיטת תלהמכון למחקרי ביטחון לאומי, אוניב

 .תורת המלחמה

 .לחמה אסימטרית

 .דוקטרינה צבאית

 .מלחמת לבנון השניה

 

 
 

  



מנגד, תמרון, -מנגד ומכשלותיה ]משאב אלקטרוני[ : על אש-טירה, רון מחבר. המערכה באש
 ( 002456450. )2007והכרעה במלחמה / רון טירה. תל אביב : המכון למחקרי ביטחון לאומי, 

 .תורת המלחמה

 (אמנות המערכה )תורת המלחמה

 .חדושים טכנולוגיים --תורת המלחמה 

 .דוקטרינה צבאית

 .מלחמת לבנון השניה

Operational art (Military science) 

Military art and science -- Israel (State) -- Technological innovations -- History -- 21st 

century. 

Lebanon War, 2006. 

 

 
לנדא, בני מחבר. כלכלת ישראל בעידן הגלובליזציה ]משאב אלקטרוני[ : משמעויות אסטרטגיות / 

אביב : המכון -בני לנדא, שמואל אבן. ]כלכלת ישראל בעדן הגלובליזציה ]משאב אלקטרוני[[. תל
 ( 002456451. )2007למחקרי ביטחון לאומי, 

 .ישראל -- הבטים כלכליים --גלובליזציה 

 .פתוח כלכלי

 .מצב כלכלי --ישראל 

 .מדיניות כלכלית --ישראל 

 

 

עלייתו של אתגר ההתנגדות והשפעתו על  : [מילשטין, מיכאל מחבר. מוקאוומה ]משאב אלקטרוני
אביב -תפיסת הביטחון הלאומי של ישראל / מיכאל מילשטיין. ]מקאומה ]משאב אלקטרוני[[. תל

 ( 002456452) .2009ומי, : המכון למחקרי ביטחון לא

 .ישראל --התנגדות לשלטון 

 .ישראל --בטחון לאמי 

 .ישראל --יחסי יהודים וערבים 

 .2009-2008מבצע עופרת יצוקה, 

 .מלחמת לבנון השניה

 

 

משמעויות ודרכי פעולה / אפרים קם. תל  : [קם, אפרים מחבר. איראן גרעינית ]משאב אלקטרוני
 ( 002456455. )2007חון לאומי, אוניברסיטת תל אביב, אביב : המכון למחקרי ביט

 .איראן --נשק גרעיני 

 .מדיניות צבאית --איראן 

 .איראן --יחסי חוץ  --ישראל 

 .ישראל -- יחסי חוץ --איראן 

 

 
קורץ, ענת מחבר. מאבק בשתי חזיתות ]משאב אלקטרוני[ : ההתקוממויות הפלסטיניות בין 

אביב : המכון למחקרי ביטחון לאומי, -תל .ל / ענת נ. קורץמלחמה פנימית למלחמה בישרא
 ( 002456458. )2008אוניברסיטת תל אביב, 

 .פוליטיקה וממשל --ערבים פלשתינאים 

 .1987-1993אנתפאדה, 

 -2000 ,אנתפאדה

 .ישראלי-הסכסוך הערבי

 .הרשות הפלשתינאית

 

 



יאותם ואיכות חייהם של הדיירים, אבות לקידום בר-בנטור, נטע מחבר. תוכנית התערבות בבית
בתחומים של תזונה ופעילות גופנית ]משאב אלקטרוני[ : מחקר הערכה / נטע בנטור, ירון קינג, 

אבות לקדום בריאותם ואיכות חייהם של הדירים, -סבטלנה צ'חמיר. ]תכנית התערבות בבית
מכון -ג'וינט-יירסמשאב אלקטרוני[[. ירושלים : מא]בתחומים של תזונה ופעילות גופנית 

 ( 002456490. )2007תשס"ז  ,ברוקדייל, המרכז לחקר הזיקנה

 .תכניות התערבות

 .הערכה -- ישראל --בתי אבות 

 .ישראל --טפול מוסדי  --קשישים 

 .תזונה --ישראל  --קשישים 

 .ישראל --בריאות והיגינה  --קשישים 

 .ישראל -- כשר גופני לקשישים

 

 

אחרים[. ירושלים :  3-און ]ו-מאת נעמה בר / [זוגות ]משאב אלקטרוני -הקן און, נעמה מחבר. -בר
. 2006המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון, האגף לפיתוח שירותים, תשס"ו 

(002456492 ) 

 -- (זוגות )תכנית -הקן 

 .ישראל --שרותים  --אמהות 

 .ישראל --שרותים למשפחה 

 .ישראל --שרותים  -- משפחות בעיתיות

 .ישראל -- עבודה סוציאלית עם משפחות

 

 

סקר ארצי במחלקות לרפואה דחופה  : [תחלואה עקב נטילת הסם אקסטזי ]משאב אלקטרוני
: דו"ח מחקר מסכם / אחראית מחקר: רחל בר המבורגר... ; חוקרים  2003בבתי חולים כלליים 

ידיה בנטור. ]ירושלים[ : הרשות ראשיים: פנחס הלפרן, בני אברהמי ; חוקרים: קובי פלג, יד
 ( 002456498. )2004למלחמה בסמים, 

 .ישראל --שרותי חרום רפואיים 

 .ישראל --הבטים בריאותיים  --התמכרות לסמים 

 .ישראל --מחלות  --מתמכרים לסמים 

 (אקסטזי )סם

 

 

בשוק משתקפת בתשואות הריאליות  -פיסקלית ומוניטרית  -האם המדיניות  .בר, חדוה מחבר
הכספים ]משאב אלקטרוני[ : עדויות אמפיריות מישראל / חדוה בר, עדי ברנדר, סיגל ריבון. 

 ( 002456501. )2003מחלקת המחקר, בנק ישראל,  : ירושלים

 .ישראל --אגרות חוב 

 .ישראל --מדיניות מוניטרית 

 .ישראל -- מדיניות פיסקלית

 

 
צורי. ]ירושלים[ : משרד -שאב אלקטרוני[ / רוני ברצורי, רוני מחבר. ספריה במקום העבודה ]מ-בר

 ( 002456506) .2006התמ"ת, מינהל מחקר וכלכלה, 

 .ישראל --ספריות ועסקים 

 .ישראל --ספריות ותעשיה 

 .ישראל --סקרי שמוש  ,ספריות

 

 
 

  



י בר, שולי מחבר. אזרחים נפגעי פעולות איבה ]משאב אלקטרוני[ / מאת שולי בר. ]אזרחים נפגע
ירושלים[ : המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון, ] .[[פעלות איבה ]משאב אלקטרוני

 ( 002456507. )2007תשס"ז 

 .ישראל --בטחון סוציאלי 

 .ישראל -- שרותים --נפגעי פעלות איבה 

 

 

משאב אלקטרוני[ / מאת שולי בר. ]אזרחים ] 2006בר, שולי מחבר. אזרחים נפגעי פעולות איבה 
ירושלים : המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר  .[[]משאב אלקטרוני 2006נפגעי פעלות איבה 
 ( 002456510. )2007והתכנון, תשס"ח 

 .ישראל --שרותים  --נפגעי פעלות איבה 

 .ישראל -- בטחון סוציאלי

 

 
איילת ורמן, אילת מחבר. תכנית להגנה על קשישים במגזר הכפרי ]משאב אלקטרוני[ / מאת -ברג
ורמן וג'ני ברודסקי. ירושלים : המוסד לביטוח לאומי, האגף לפיתוח שירותים, מנהל המחקר -ברג

 ( 002456513. )2008והתכנון, תשס"ח 

 .מניעה --ישראל  --התעללות  --קשישים 

 .ישראל -- שרותים --קשישים נפגעי התעללות 

 .ישראל --שרותים  --קשישים כפריים 

 

 

ר. הגירה פנימית בישראל ]משאב אלקטרוני[ / קובי ברוידא וגיא נבון. ירושלים קובי מחב ,ברוידא
 ( 002456515. )2006מחלקת המחקר, בנק ישראל,  :

 .סטטיסטיקה -- ישראל --הגירה פנימית 

 

 
גרינברג, שולי מחבר. תכניות הביטוח המשלים שמציעות קופות החולים ]משאב -ברמלי

גרינברג, רויטל גרוס, -שולי ברמלי / 2006ין סלי השירות לשנת אלקטרוני[ : ניתוח והשוואה ב
רונית מצליח. ]תכניות הבטוח המשלים שמציעות קפות החולים ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : 

מכון ברוקדייל, מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות ; הכנסת, מרכז המחקר -ג'וינט-מאיירס
 ( 002456521. )2007והמידע, תשס"ז 

 .ישראל --פות חולים ק

 .ישראל -- בטוח בריאות פרטי

 

 
ברמן, אליאב מחבר. תחנות מידע וייעוץ לעיוורים וכבדי ראייה ]משאב אלקטרוני[ / מאת אליאב 

ברמן, נורית שטרוסברג, דניז נאון. ]תחנות מידע ויעוץ לעורים וכבדי ראיה ]משאב אלקטרוני[[. 
. 2006לפיתוח שירותים, מנהל המחקר והתכנון, תשס"ז האגף  ,ירושלים : המוסד לביטוח לאומי

(002456525 ) 

 .שרותי מידע --ישראל  -- עורים

 .שרותי מידע --ישראל  --לקויי ראיה 

 

 

כבילת מהגרי עבודה לתאגידי כוח אדם /  : [ברמן, יונתן מחבר. חירות בע"מ ]משאב אלקטרוני
ע"מ ]משאב אלקטרוני[[. ]תל אביב[ : מוקד כתיבה: יונתן ברמן ; עריכה: תומר קרמן. ]חרות ב

 ( 002456530) .2007סיוע לעובדים זרים ; קו לעובד, 

 .ישראל --מדיניות ממשלתית  --עובדים זרים 

 .ישראל --מעמד חקי וחקים  --עובדים זרים 

 .ישראל --סוכניות תעסוקה 



התמכרותית בקרב משתמשי מחבר. ניתוח בין דורי של גורמי ניבוי להתנהגות  -1986מיה,  ,בלאו
טלפונים חכמים ]משאב אלקטרוני[ / מאיה בלאו. ]נתוח בין דורי של גורמי נבוי להתנהגות 

התמכרותית בקרב משתמשי טלפונים חכמים ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר 
 ( 002456547. )2016אילן, תשע"ז 

 .קה ללמודי מידעהמחל -- עבודות לתאר שני --אילן -אוניברסיטת בר

 .ישראל --פער הדורות 

 (נבוי )פסיכולוגיה

 .הבטים פסיכולוגיים --התמכרות לאינטרנט 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --מתמכרים 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --משתמשי אינטרנט 

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --טלפונים חכמים 

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --טלפונים סלולריים 

 

 
מחבר. תהליך התפתחות אישית ככלי פדגוגי עבור המורה כמחנך בדרכי  -1965פוקס, נורית, 

"הלמידה המשמעותית" בישראל ]משאב אלקטרוני[ : היבט עיוני / נורית פוקס. רמת גן : 
 ( 002456548) .2017אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

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

 .ישראל --הכשרה  --מורים 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --מורים 

 (פסיכולוגיה)בשלות 

 .שנוי חנוכי

 .מימניות למוד

 

 

מחבר. תחושת הרחמים כלפי אנשים עם מוגבלות בקרב עובדים סוציאליים  -1983מיכל,  ,וינוקור
בלות בקרב עובדים ]משאב אלקטרוני[ / מיכל וינוקור. ]תחושת הרחמים כלפי אנשים עם מג
 ( 002456549. )2017סוציאליים ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

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

 .פסיכולוגיה -- עובדים סוציאליים

 .רחמים

 .מגבלים

 

 
קטרוני[ : פוליטיקה של טראומה בספרות העברית חבר, חנן מחבר. אנחנו שברי חרוזים ]משאב אל

. 2017ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשע"ז  ./ חנן חבר
(002456558 ) 

 .היסטוריה ובקרת -- 20-המאה ה --עברית, ספרות מודרנית 

 .טראומה נפשית בספרות

 .זכרון קולקטיבי בספרות

 .ספרות והסכסוך --ישראלי -הסכסוך הערבי

 .ישראל --פוליטיקה וספרות 

 .ספרות ומוסר

 .שואה בספרות

 

 
 

  



מחבר. השקט כמבע מוסיקלי ]משאב אלקטרוני[ : ניתוח פרקים  -1986ויהראוך, ורד, -זילברפרב
/ ורד זילברפרב ויהראוך. רמת גן :   Morton Feldman של The Viola in My Life מתוך

 ( 002456581) .2017ע"ז אוניברסיטת בר אילן, תש
 פלדמן, מורטון

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

 .20-המאה ה --מוסיקה 

 (אמנותית)מוסיקה, הערכה 

 

 
מחבר. משמעותם של רגעי מפגש מוסיקלים בין מטפל למטופל בטיפול  -1984לפידות, לירון 

משמעותם של רגעי מפגש מוסיקלים בין מטפל ] .ותבמוסיקה ]משאב אלקטרוני[ / לירון לפיד
. 2017רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  .[[למטופל בטפול במוסיקה ]משאב אלקטרוני

(002456582 ) 

 .תרפיה במוסיקה

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

 .תרפיסטים במוסיקה

 .תרפיסט וחולה

 

 

קנאה, שנאה ביחסי גברים ונשים בסיפורת הרוסית ]משאב  ,חברת. תחרותלפידוס, רנה מ
תחרות, קנאה, שנאה ביחסי גברים ונשים בספרת הרוסית ]משאב ] .אלקטרוני[ / רינה לפידוס

. 2017הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשע"ז  : אלקטרוני[[. ירושלים
(002456586 ) 

 .נשים בספרות

 .גברים ונשים בספרותיחסי 

 .היסטוריה ובקרת --רוסית, ספרות 

 .הבדלי המינים --פסיכולוגיה( )תחרות 

 .קנאה בספרות

 .שנאה בספרות

 

 
מחבר. גוף, לשון ומגדר במקרא ]משאב אלקטרוני[ : הבניית חוויות הגופים את  -1983מרילי, עדי, 

גדרי בשמות אברי הגוף 'עין', 'יד', העברית המקראית ועיצובן את המגדר במקרא : דיון סמנטי מ
 ( 002456594. )2017אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  : 'פה' / מאת: עדי מרילי. רמת גן

 .המחלקה לתנ"ך --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר

 .לשון, סגנון -- --תנ"ך 

 .סמנטיקה -- עברית

 .זהות מגדרית בתנ"ך

 .אברי הגוף בתנ"ך

 .בתנ"ךעין )מלה( 

 .מלה( בתנ"ך)פה 

 .יד )מלה( בתנ"ך

 

תפוקות ותשומות ]משאב  -יעילות בתי חולים פסיכיאטריים בישראל  .מחבר -1985פוגל, יותם, 
 ( 002456626. )2017אלקטרוני[ / יותם פוגל. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

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

 .ישראל --הבטים כלכליים  --בתי חולים פסיכיאטריים 

 .סטטיסטיקה --ישראל  --בתי חולים פסיכיאטריים 

 .ישראל --רפורמה במערכת הבריאות 

 .ישראל -- בריאות הנפש, שרותים



ברנדר, עדי מחבר. השפעת שינויים בשכר, בתוצר ובמאפיינים הדמוגרפיים של עובדים על שעות 
רוני[ / עדי ברנדר וליאור גאלו. ]השפעת שנויים בשכר, בתוצר ובמאפינים העבודה ]משאב אלקט

ירושלים : מחלקת המחקר, בנק  .[[הדמוגרפיים של עובדים על שעות העבודה ]משאב אלקטרוני
 ( 002456676. )2007ישראל, 

 .ישראל --שכר 

 .ישראל --שעות עבודה 

 .ישראל -- כלכלת עבודה

 

 

שלילת חופש התנועה של פלסטינים בגדה  : [עה ]משאב אלקטרוניתנו-ברסלע, ענת מחבר. אי
יחזקאל ליין. ירושלים : בצלם, מרכז המידע  :המערבית / מחקר וכתיבה: ענת ברסלע ; עריכה

 ( 002456679) .2007הישראלי לזכויות האדם בשטחים, 

 .יהודה ושומרון --ישראל  --חפש התנועה 

 .יהודה ושומרון --ישראל  --זכיות האזרח  -- ערבים פלשתינאים

 .יהודה ושומרון -- ישראל --מחסומים )תורת המלחמה( 

 

 
דותן, תמר. משטרים סביבתיים לוויסות בעיות שינוי סביבתי גלובלי: דפוסי גיבושו, התפתחותו 

ועיבויו של המשטר להגנה על המגוון הביולוגי העולמי ]משאב אלקטרוני[ תמר דותן. ]משטרים 
יסות בעיות שנוי סביבתי גלובלי: דפוסי גבושו, התפתחותו ועבויו של המשטר להגנה סביבתיים לו

 .2004גן : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשס"ה -על המגון הביולוגי העולמי ]משאב אלקטרוני[[. רמת

(002456737 ) 

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

 .שתוף פעלה בינלאמי --מדיניות סביבתית 

 .שתוף פעלה בינלאמי -- רבגוניות ביולוגית, שמור

 .שתוף פעלה בינלאמי --שנוי סביבתי גלובלי 

 

 
גוטליב, דניאל מחבר. העוני וההתנהגות בשוק העבודה בחברה החרדית ]משאב אלקטרוני[ / 

י[[. ירושלים : דניאל גוטליב. ]העני וההתנהגות בשוק העבודה בחברה החרדית ]משאב אלקטרונ
 ( 002456756. )2007התכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים, תשס"ז 

 .מצב כלכלי --ישראל  --חרדים 

 .ישראל --תעסוקה  -- חרדים

 .ישראל --עניים 

 .מניעה -- ישראל --עני 

 

 
אשפוזו גוטמן, נורית מחבר. עמדות הציבור לגבי הסיקור התקשורתי של בריאות מנהיגים ולגבי 

נורית גוטמן, ריבה טוקצ'ינסקי. ]עמדות הצבור לגבי  / [של ראש הממשלה שרון ]משאב אלקטרוני
הסקור התקשרתי של בריאות מנהיגים ולגבי אשפוזו של ראש הממשלה שרון ]משאב אלקטרוני[[. 

אביב, הפקולטה -אביב : מכון חיים הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקה, אוניברסיטת תל-תל
 ( 002456760. )2006עי החברה ע"ש גרשון גורדון, למד

 .שרון, אריאל

 .עמדות -- ישראל --ישראלים 

 .דעת קהל --ישראל  --אמצעי התקשרת 

 .כסוי בעתונות --בריאות והיגינה  --מנהיגי מדינות 

 .ישראל --מחלות  --מנהיגי מדינות 

 .ישראל -- מחלות --ראשי ממשלה 

 .סוי בעתונותכ --מחלות  --ראשי ממשלה 

 

 



מחבר. דרור: מקלט חירום לבני נוער הומולסביים ]משאב אלקטרוני[ / מאת  -1940מרים,  ,גולן
ירושלים  .[[אחרים[. ]דרור: מקלט חרום לבני נער הומולסביים ]משאב אלקטרוני 4-מרים גולן ]ו

 :ב אבי-: המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון והאגף לפיתוח שירותים ; תל
אוניברסיטת תל אביב, ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל והמרכז הבינתחומי לחקר 

 ( 002456768. )2007מדיניות וטיפול בילדים ובנוער, תשס"ז 

 -- (מקלט חרום לבני נער הומולסביים )תכנית -בית דרור 

 .ישראל -- שרותים --מתבגרים הומוסקסואלים 

 .ישראל --שרותים  --מתבגרות לסביות 

 .ישראל -- טפול --נער בעיתי 

 .ישראל --מקלטים לנער 

 

 
 3-גילוץ, בלה מחבר. פינת חי טיפולית לילדים חולי סרטן ]משאב אלקטרוני[ / מאת בלה גילוץ ]ו

אחרים[. ]פנת חי טפולית לילדים חולי סרטן ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : המוסד לביטוח 
 ( 002456771. )2007האגף לפיתוח שירותים, תשס"ח לאומי, מינהל המחקר והתכנון, 

 .הבטים פסיכולוגיים --סרטן אצל ילדים 

 .ישראל --שמושים תרפיים  --בעלי חיים 

 .ילדים ובעלי חיים

 .הבטים פסיכולוגיים --בעלי חיים -יחסי אדם

 .טפול -- סרטן אצל ילדים

 

 
י ]משאב אלקטרוני[ / מאת: ג'וני גל, גל, ג'וני מחבר. קליטת העולים במערכת הביטחון הסוציאל

צורי. ]קליטת העולים במערכת הבטחון הסוציאלי ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : מרכז -רוני בר
 ( 002456775. )2007טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, תשס"ח 

 .ישראל --בטחון סוציאלי 

 .מדיניות ממשלתית -- קליטת עליה

 .מצב כלכלי --עולים 

 .ישראל --בלי קצבאות מק

 .ישראל --מדינת רוחה 

 

 
גלזר, קובי מחבר. באיזו מידה מדידת האיכות ברפואה תורמת לשיפור בריאותנו? ]משאב 

באיזו מדה מדידת האיכות ברפואה תורמת לשפור ] .גרינברג-אלקטרוני[ / קובי גלזר, שולי ברמלי
כלה וחברה במכון ון ליר בירושלים, התוכנית לכל : בריאותנו? ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים

 ( 002456776. )2007תשס"ז 

 .בקרת איכות --טפול רפואי 

 .כלכלה רפואית

 

 
]משאב  2004-6גלילי, אודי מחבר. סיכום מדידות הידרומטריות בעיינות סמר וקנה בשנים 

]משאב  2004-6אודי גלילי. ]סכום מדידות הידרומטריות בעינות סמר וקנה בשנים  / [אלקטרוני
 ( 002456781) .2007אלקטרוני[[. גילת : רשות המים, השרות ההידרולוגי, תחום הידרומטריה, 

 .מדידה --ים המלח )אזור(  --ישראל  --הידרולוגיה 

 .מדידה --ים המלח )אזור(  --ישראל  --אזורי התנקזות 
 סמר, עינות

 מעינות ,קנה

 

 

 



ות ותפקוד מערכת הבריאות במלאת עשור לחוק גרוס, רויטל מחבר. דעת הציבור על רמת השיר
גרינברג, רונית מצליח. -ביטוח בריאות ממלכתי ]משאב אלקטרוני[ / רויטל גרוס, שולי ברמלי

]דעת הצבור על רמת השרות ותפקוד מערכת הבריאות במלאת עשור לחק בטוח בריאות ממלכתי 
ל, מרכז סמוקלר לחקר מדיניות מכון ברוקדיי-ג'וינט-מאיירס : ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים

 ( 002456792) .2007הבריאות, תשס"ז 
 1994-ישראל.. חק בטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד

 .דעת קהל --ישראל  -- בריאות הצבור

 .דעת קהל --ישראל  --מדיניות רפואית 

 .דעת קהל --ישראל  --טפול רפואי 

 .ישראל --חולים, שביעות רצון 

 

 

ה מחבר. היחידה למניעה וטיפול באלימות כלפי קשישים בחיפה ]משאב הלנה סינ ,דה סביליה
אלבאז. ]היחידה -ברונשטיין ומיכל רותם-סביליה, אלה אדלר-מאת הלנה סינה דה / [אלקטרוני

למניעה וטפול באלימות כלפי קשישים בחיפה ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : המוסד לביטוח 
 ( 002456795. )2007המחקר והתכנון, תשס"ז  האגף לפיתוח שירותים, מינהל ,לאומי

 חיפה האגף לקהלה ושרותים חברתיים. היחידה למניעה וטפול באלימות כלפי קשישים בחיפה

 .ישראל --אלימות נגד  --קשישים 

 .מניעה -- חיפה --ישראל  --התעללות  --קשישים 

 .חיפה -- ישראל --שרותים  --קשישים נפגעי התעללות 

 

 
מחבר. ראש לשועלים או זנב לאריות ]משאב אלקטרוני[ : אי השוויון בליגת העל  דהן, מומי

בכדורגל / מומי דהן. ]ירושלים[ : בית הספר למדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית 
 ( 002456799. )2003בירושלים, 

 .ישראל --הבטים כלכליים  -- כדורגל

 .ישראל -- משכורות --שחקני כדורגל 

 

 

מחבר. קולה של תרבות : ]משאב אלקטרוני[ מאפיינים סגנוניים  -1962 ,ריאלי, גליהא-דוכין
-/ מאת: גליה דוכין 1970-1985ותרבותיים במוזיקה של מלחינים ישראלים שנולדו בין השנים 

 ( 002456830. )2017אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  : אריאלי. רמת גן

 .המחלקה למוסיקה --שי עבודות לתאר שלי --אילן -אוניברסיטת בר

 .20-המאה ה --ישראל  --מוסיקה 

 .21-המאה ה --ישראל  -- מוסיקה

 (מוסיקה, הערכה )אמנותית

 .20-המאה ה --ישראל  --מלחינים 

 .21-המאה ה --ישראל  --מלחינים 

 

 

מחבר. קבוצות וארגונים אסלאמיים רדיקליים בתקופת סאדאת ומבארכ  -1957 ,בלונד, יפה
משאב אלקטרוני[ / מאת: יפה בלונד. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז ] (1990-1970)

2017. (002456833 ) 

 .קוטב, סיד

 .המחלקה ללמודי המזרח התיכון --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר

 (האחים המסלמים )מצרים

 .מצרים -- פונדמנטליזם אסלאמי

 .מצרים --אסלאם ופוליטיקה 

 .1970-1981 -- פוליטיקה וממשל -- מצרים

 -1981 -- פוליטיקה וממשל --מצרים 



מחבר. הנסיבות בהן צד שלישי מתנהג כמתווך שלילי בין צדדים ואיך הוא  -1991בוחניק, מיכאל, 
משפיע עליהם ]משאב אלקטרוני[ / מיכאל בוחניק. ]הנסיבות בהן צד שלישי מתנהג כמתוך שלילי 

משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז ]משפיע עליהם  בין צדדים ואיך הוא
2017( .002456834 ) 

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

 .תווך

 .הבטים פסיכולוגיים --סכסוכים בין אישיים 

 .הבטים פסיכולוגיים --יחסים בין אישיים 

 .בטים פסיכולוגייםה --צותים במקומות עבודה 

 .אינטרס עצמי

 .קבלת החלטות

 .התנהגות ארגונית

 

 
מחבר. המניעים האידאולוגיים של הטענות לקרבה בין היהודים לבין  -1992מישיב, אנטולי, 

ניתוח הטענות לקרבה אתנית ולקרבה תרבותית: השיח  : [העמים התורכיים ]משאב אלקטרוני
ת הכוזרים ועל מקרים אחרים של אינטראקציה בין ההיסטוריוגרפי במאה העשרים על אודו

. 2017היהודים לעמים התורכיים / מאת: אנטולי מישייב. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 
(002456835 ) 

התכנית ללמודי נהול  --למודים בין תחומיים  --עבודות לתאר שלישי  --אוניברסיטת בר אילן 
 .וישוב סכסוכים ומשא ומתן

 .20-המאה ה --היסטוריה  --תורכיים  עמים

 .יחסים עם יהודים -- עמים תורכיים

 .היסטוריה --כוזרים 

 .20-המאה ה --היסטוריוגרפיה 

 .20-המאה ה --היסטוריה  --תורכיה  --יהודים 

 .יחסים אתניים --תורכיה 

 

 
ת צרכנים מחבר. השפעת מטרת רכישה ומשתנים אישיותיים על העדפו -1978אברמוביץ, אלון, 

אלון אברמוביץ. רמת גן : אוניברסיטת בר  :למקורות מידע באינטרנט ]משאב אלקטרוני[ / מאת
 ( 002456836. )2017אילן, תשע"ז 

 .המחלקה ללמודי מידע --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר

 .התנהגות ,צרכנים

 .צרכנים, העדפות

 .קבלת החלטות

 .אישיות

 .תגוביות

 .קונותקניות מ

 .תירות --מידע, מערכות לאחסון ולדליה 

 .קבוצות דיון אלקטרוניות --תירות 

 .השפעה --רשתות חברתיות באינטרנט 

 .תכן מבסס משתמש

 .חברת המידע

 

 
 

  



מחבר. השתתפות וצפיינות בדיונים חברתיים בקבוצות פייסבוק ]משאב  -1975גזית, טלי, 
וצפינות בדיונים חברתיים בקבוצות פיסבוק ]משאב  אלקטרוני[ / מאת: טלי גזית. ]השתתפות

 ( 002456837. )2017תשע"ז  ,אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן

 .המחלקה ללמודי מידע --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר

 .הבטים חברתיים --קבוצות דיון אלקטרוניות 

 .ייםהבטים פסיכולוג --קבוצות דיון אלקטרוניות 

 .ישראל -- הבטים חברתיים --רשתות חברתיות 

 .ישראל --הבטים פסיכולוגיים  --רשתות חברתיות 

 .הבטים חברתיים -- (פיסבוק )משאב אלקטרוני

 

 
מחבר. מספר הכללות של התנועה הבראונית השברית ]משאב אלקטרוני[ /  -1990מחלין, מקס, 

 ( 002456838. )2017ע"ז מקס מחלין. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תש

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

 .תהליכי תנועה בראונית

 

 

מחבר. "יוצרים בחבורת הסימטריה" ]משאב אלקטרוני[ / דולב אביבי. רמת  -1982 ,אביבי, ֹדלב
 ( 002456839. )2017אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  : גן

 .המחלקה למתמטיקה --עבודות לתאר שני  --ן איל-אוניברסיטת בר

 .קבוצות סימטריות

 
-מחבר. השפעת סגנון ניהול קונפליקטים על תפיסת כשירות של מגשרים -1964גלוסקה, דפנה, 

בזוג ]משאב אלקטרוני[ / דפנה גלוסקה. ]השפעת סגנון נהול קונפליקטים על תפיסת כשירות של 
 ( 002456840. )2017אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  : ת גןבזוג ]משאב אלקטרוני[[. רמ-מגשרים

התכנית ללמודי נהול וישוב  --למודים בין תחומיים  --עבודות לתאר שני  --אוניברסיטת בר אילן 
 .סכסוכים ומשא ומתן

 .הבטים פסיכולוגיים --נהול סכסוכים 

 .הבטים פסיכולוגיים --סכסוכים בין אישיים 

 .גייםהבטים פסיכולו --גשור 

 .פסיכולוגיה --מגשרים 

 .צותים במקומות עבודה

 .הערכה --יעילות ארגונית 

 

מחבר. השפעת מגדר ופעולת מרחק על הערכת מנהלים ]משאב אלקטרוני[ :  -1980 ,שניר, מעין
האם סקסיזם הוא גורם מתווך? / מעיין שניר. ]השפעת מגדר ופעלת מרחק על הערכת מנהלים 

 ( 002456842. )2017ת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ח ]משאב אלקטרוני[[. רמ

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

 .הערכה על ידי העובדים --ממנים 

 .דעת קהל --מנהלים 

 .דעת קהל --נשים מנהלות 

 .סקסיזם

 (סטריאוטיפים )פסיכולוגיה חברתית

 .מרחק חברתי

 .טים פסיכולוגייםהב --זהות מגדרית 

 .הבטים פסיכולוגיים --תפקידי המינים בעבודה 

 .הבטים פסיכולוגיים -- שפוט

 .הבטים פסיכולוגיים --נהול חבר עובדים 

 .הבטים פסיכולוגיים -- יחסי עבודה

 .הבדלי המינים --התנהגות ארגונית 



חודשים ]משאב  13-16מחבר. קטגוריזציה חברתית בקרב תינוקות בגילאי  -1988דודאי, רוני, 
אלקטרוני[ : הכללה מפרט לקבוצה / רוני דוידאי. ]קטגוריזציה חברתית בקרב תינוקות בגילאי 

 ( 002456843. )2017חדשים ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  13-16

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

 .של תינוקות פסיכולוגיה

 .התפתחות -- תינוקות

 .קטגוריזציה )פסיכולוגיה( אצל ילדים

 (העדפות )פילוסופיה

 (פסיכולוגיה)צפיה 

 .בחירה חברתית

 .למידה חברתית

 .תפיסה חברתית אצל ילדים

 .הבטים פסיכולוגיים --קבוצות חברתיות 

 

 

לים מהפרעת אישיות מחבר. השוואת מדדי סכמות ומודים בקרב סוב -1982דניאל,  ,אסטרכן
דניאל  / CMRS מול קידוד פגישות בשיטת SMI-ו YSQ משאב אלקטרוני[ : שאלוני]הימנעותית 

השואת מדדי סכמות ומודים בקרב סובלים מהפרעת אישיות המנעותית ]משאב ] .אסטרכן
 ( 002456844. )2017רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  .[[אלקטרוני

 .המחלקה לפסיכולוגיה --עבודות לתאר שני  -- ןאיל-אוניברסיטת בר

 .טפול -- הפרעת אישיות המנעותית

 .טפול --חולים  --הפרעת אישיות המנעותית 

 .סכמה תרפיה

 .אישיות ורגשות

 

 
מחבר. משאבים ותמיכה חברתית המסבירים שביעות רצון מהחיים על רקע  -1990הלר, צפורה, 

וואה בין מתבגרים חרדים, דתיים לאומים וחילונים / אירועי טרור ]משאב אלקטרוני[ : הש
ציפורה הלר. ]משאבים ותמיכה חברתית המסבירים שביעות רצון מהחיים על רקע ארועי טרור 

 ( 002456848. )2017אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  : ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן

 .גיההמחלקה לפסיכולו --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .שביעות רצון

 .הבטים פסיכולוגיים --רוחה נפשית 

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --רשתות חברתיות 

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --טרוריזם 

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --מתבגרים וטרוריזם 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --ציונים דתיים 

 .פסיכולוגיה -- ישראל --נער 

 .פסיכולוגיה --ישראל  -- נער חרדי

 .פסיכולוגיה -- ישראל --נער דתי 

 .תחושת קוהרנטיות

 

 

לתחומים השונים  (Agile) מחבר. ניתוח התאמת מתודולוגית הפיתוח הזריז -1983דוד, איציק, 
 משאב אלקטרוני[ / איציק דוד. ]נתוח התאמת מתודולוגית הפתוח הזריז]של פיתוח תוכנה 

(Agile)  השונים של פתוח תכנה ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, לתחומים
 ( 002456849) .2017תשע"ז 

 .בית הספר למנהל עסקים --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .פתוח תכנה זריז

 .פתוח -- תכנת מחשבים



ת רגשיות ללחץ על מחבר. משאבים ודפוסי התמודדות המסבירים תגובו -1986ברלינסקי, שרה, 
רקע אירועי טרור ]משאב אלקטרוני[ : השוואה בין מתבגרים חרדים, דתיים לאומיים וחילוניים / 

שרה ברלינסקי. ]משאבים ודפוסי התמודדות המסבירים תגובות רגשיות ללחץ על רקע ארועי 
 ( 002456851. )2017אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  :טרור ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן 

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

 .ישראל -- הסתגלות )פסיכולוגיה( בגיל ההתבגרות

 .ישראל --התמודדות מתבגרים עם לחץ נפשי 

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --טרוריזם 

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --מתבגרים וטרוריזם 

 .לוגיהפסיכו --ישראל  --נער 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --נער חרדי 

 .פסיכולוגיה -- ישראל --נער דתי 

 .פסיכולוגיה -- ישראל --ציונים דתיים 

 

 
קראוס, רעות מחבר. ליווי מטופלים לשינוי אורחות חיים על ידי סטודנטים לרפואה בצפת -אלדר

חיים על ידי סטודנטים  קראוס(. ]לווי מטפלים לשנוי ארחות)]משאב אלקטרוני[ / רעות אלדר 
 ( 002456853. )2017לרפואה בצפת ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ח 

Students, Medical 

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

 .תכניות התערבות
 ישראל --סטודנטים לרפואה 

 .ישראל --רפואה מונעת 

 .שנוי התנהגות --ים חולים כרוני

 .ארחות חיים --חולים כרוניים 

 .הבטים בריאותיים --ארחות חיים 

Medicine, Preventive 

Health behavior 

Israel 

 

 

תרומתם של משתנים אישיותיים וסביבתיים להתמכרות  .מחבר -1966דרורי, אורלי, -יונה
בזוגיות ובחינת התפקיד הממתן לאכילה כפייתית בקרב נשים הסובלות מהתעללות פסיכולוגית 

אורלי דרורי. ]תרומתם של משתנים אישיותיים  / [של מנגנוני ההגנה ]משאב אלקטרוני
וסביבתיים להתמכרות לאכילה כפיתית בקרב נשים הסובלות מהתעללות פסיכולוגית בזוגיות 

ת בר אילן, משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיט]ובחינת התפקיד הממתן של מנגנוני ההגנה 
 ( 002456855. )2017תשע"ז 

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

 .אכילה כפיתית

 .הבטים פסיכולוגיים --הפרעות אכילה אצל נשים 

 .התעללות פסיכולוגית

 (מנגנוני הגנה )פסיכולוגיה

 .הבטים פסיכולוגיים --אישיות 

 .הפסיכולוגי --מתמכרים 

 .פסיכולוגיה -- נשים נפגעות התעללות

 .פסיכולוגיה --קרבנות של אלימות במשפחה 

 .הבטים פסיכולוגיים -- אלימות בין בני זוג

 

 

 



מחבר. שינוי עתיד להגיע: מוזיקה שחורה ככלי במאבק למען שוויון  -1989קמינסקי, ליבת, 
נסקי. ]שנוי עתיד להגיע: מוסיקה משאב אלקטרוני[ / ליבת קמי]זכויות לשחורים בארצות הברית 

שחרה ככלי במאבק למען שויון זכיות לשחרים בארצות הברית ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : 
 ( 002456856. )2017תשע"ז  ,אוניברסיטת בר אילן

 .המחלקה להיסטוריה כללית --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .ארה"ב --שויון 

 .היסטוריה ובקרת --שירים ומוסיקה  --ארה"ב  --אמריקנים אפריקניים 

 .היסטוריה ובקרת --ארה"ב  --מוסיקה 

 .20-המאה ה --היסטוריה  --זכיות האזרח  --אמריקנים אפריקניים 

 

 
מחבר. הניאוף ככלל פרשני בכתבי אמונה אלון ]משאב אלקטרוני[ / מוריה  -1982קור, מוריה, 

ונה אלון ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, קור. ]הנאוף ככלל פרשני בכתבי אמ
 ( 002456862. )2017תשע"ז 

 בקרת ופרשנות --אלון, אמונה 

 .המחלקה לספרות עם ישראל --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .בגידה )בנשואין( בספרות

 

 

ית הקדומה לאור הממצא מחבר. התפתחות העיר רמלה בתקופה האסלאמ -1963טורגה, חגית, 
הארכיאולוגי ]משאב אלקטרוני[ / מאת: חגית טורגה. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

2017( .002456864 ) 

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

 .רמלה --ישראל  --קדרות עתיקה 

 .רמלה --ישראל  --חפירות )ארכיאולוגיה( 

 .היסטוריה --רמלה 

 .עתיקות --רמלה 

 .636-1099 -- היסטוריה --ישראל 

 

 
תחבירי -מחבר. פועלי סליחה בלשון המקרא ]משאב אלקטרוני[ : עיון סמנטי -1967גדסי, נצחיה, 

משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, ]/ נצחיה גדסי. ]פעלי סליחה בלשון המקרא 
 ( 002456874. )2017ע"ח תש

 .המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .לשון, סגנון -- --תנ"ך 

 .פעלים -- עברית

 

 
מחבר. אגדה והלכה בסוגיית "מי שמתו" ]משאב אלקטרוני[ : בבלי  -1987גלמן, אביגיל, -גרוס

אגדה והלכה בסוגית "מי שמתו" ]משאב אלקטרוני[[. ] .גלמן-וסיט ע"א / אביגיל גר-ברכות יז ע"ב
 ( 002456875. )2017תשע"ז  ,רמת גן : אוניברסיטת בר אילן

 .המחלקה לתלמוד --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר
 בקרת ופרשנות -- --פרק ג )מי שמתו(  --מסכת ברכות  --תלמוד בבלי 
 בקרת ופרשנות --אגדות -- --פרק ג )מי שמתו(  --מסכת ברכות  --תלמוד בבלי 

 

 
 

  



מחבר. חברת המורדים במצדה לאור הממצא הקרמי ]משאב אלקטרוני[ /  -1990ליברמן, תהלה, 
 ( 002456889. )2017תשע"ז  ,תהילה ליברמן. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן

 .ישראל וארכיאולוגיההמחלקה ללמודי ארץ  --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .מצדה, אתר --ישראל  --מגורים 

 .מצדה, אתר --ישראל  --קדרות עתיקה 

 .מצדה, אתר --ישראל  --חפירות )ארכיאולוגיה( 

 .היסטוריה --מצדה, אתר  --ישראל  --כלי מטבח 

 .אתר ,מצדה --ישראל  --תארוך ארכיאולוגי 

 .72-73מצור,  --מצדה, אתר 

 .ותעתיק -- מצדה, אתר

 

 
דימונד, איתן מחבר. מעבר לגבול החוקיות ]משאב אלקטרוני[ : פגיעה בכבודם, בגופם, ברכושם 

ובחייהם של פלסטינים השוהים בישראל ללא היתר / מחקר וכתיבה: איתן דיאמונד ; עריכה: 
 ( 002456940. )2007יחזקאל ליין. ]מעבר לגבול החקיות ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : בצלם, 

 .ישראל --מדיניות ממשלתית  --ובדים זרים ערביים ע

 .ישראל --מעמד חקי וחקים  --עובדים זרים ערביים 

 .ישראל --זרים לא חקיים 

 .ישראל -- התעללות --עובדים זרים ערביים 

 

 
הברפלד, יצחק מחבר. מעסיקים בישראל ויחסי עבודה קיבוציים ]משאב אלקטרוני[ : מצב קיים, 

מעסיקים בישראל ויחסי עבודה קבוציים ]משאב ] .[אחרים 3-/ יצחק הברפלד ]ו עמדות והעדפות
. 2006המסחר והתעסוקה, מינהל מחקר וכלכלה,  ,אלקטרוני[[. ירושלים : משרד התעשייה

(002456949 ) 

 .ישראל -- הסכמי עבודה קבוציים

 .ישראל --יחסי עבודה 

 .ישראל -- אגודים מקצועיים

 

 
מחבר. זיקנה ושאירים ]משאב אלקטרוני[ : נתונים נבחרים לרגל יום הקשיש הילברון, גבריאלה 

/ מאת גבריאלה היילברון ורמסיס גרא. ]זקנה ושאירים ]משאב אלקטרוני[[.  2007הבינלאומי, 
 ( 002456951. )2007מינהל המחקר והתכנון, תשס"ח  ,]ירושלים[ : המוסד לביטוח לאומי

 .יסטיקהסטט -- ישראל --זקנה, גמלאות 

 .ישראל --השלמת הכנסה 

 .מצב כלכלי --ישראל  --קשישים 

 

 
יונס, יצחק -יונס, אדוה מחבר. שילוב נכים בקהילה ]משאב אלקטרוני[ / מאת אדוה הים-הים

ירושלים : המוסד לביטוח לאומי, האגף לפיתוח  .[[פרידמן. ]שלוב נכים בקהלה ]משאב אלקטרוני
 ( 002456953) .2006תשס"ז  שירותים, מנהל המחקר והתכנון,

 -- (שלוב נכים בקהלה )תכנית

 .ישראל -- שקום --צעירים מגבלים 

 .ישראל --שקום מקצועי 

 .ישראל --תעסוקה  --מגבלים 

 .ישראל --שקום  --מגבלים 

 .ישראל --שרותים  --מגבלים 

 

 

 



לקטרוני[ / קרן שעות ויותר בשבוע? ]משאב א 50הלוי, קרן מחבר. מי הם המועסקים העובדים 
שעות ויותר בשבוע? ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : הלשכה  50מי הם המעסקים העובדים ] .הלוי

 ( 002456956. )2006המרכזית לסטטיסטיקה, תשס"ז 

 .סטטיסטיקה -- ישראל --שעות עבודה 

 .סטטיסטיקה --ישראל  --שעות נוספות 

 .סטטיסטיקה -- ישראל --עובדים 

 

 
הקשר בין תפיסת קבוצת הפנים לבין ההזדהות עם הקבוצה: מקרה הזהות היהודית  וולף, חגית.

 ( 002456957. )2004גן : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשס"ה -]משאב אלקטרוני[ חגית וולף. רמת

 .התכנית ליהדות זמננו --למודים בין תחומיים  --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר

 .זהות --יהודים 

 .זהות קבוצתית

 (הזדהות )פסיכולוגיה

 .ציונות ויהדות

 .לאמיות יהודית

 .ישראל והתפוצות

 

 

סקר מנהלים בתעשייה ]משאב אלקטרוני[ / שוקי  - הנדלס, יהושע מחבר. עיצוב תעשייתי בישראל
סקר מנהלים בתעשיה ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : מינהל  -הנדלס. ]עצוב תעשיתי בישראל 

 ( 002456959. )2007לה, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, מחקר וכלכ

 .ישראל --עצוב תעשיתי 

 .ישראל -- מנהלים

 

 
מודל הרש"ת )רצף שירותים  -הנדלס, יהושע מחבר. תוכנית תעסוקתית עבור בלתי מועסקים 

 -תכנית תעסוקתית עבור בלתי מעסקים ] .תעסוקתיים( ]משאב אלקטרוני[ / מאת שוקי הנדלס
ל הרש"ת )רצף שרותים תעסוקתיים( ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : המוסד לביטוח לאומי, מוד

 ( 002456964. )2006מינהל המחקר והתכנון, האגף לפיתוח שירותים, תשס"ז 

 -- (רצף שרותים תעסוקתיים )תכנית -רש"ת 

 .ישראל --שרותים  --מבטלים 

 .ישראל --תעסוקה  --יהודי אתיופיה 

 .אשדוד --ישראל  --תעסוקה  --פיה יהודי אתיו

 .חדרה -- ישראל --תעסוקה  --יהודי אתיופיה 

 (למוד והוראה )מבגרים --התמודדות בחיים, מימניות 

 .ישראל --תעסוקה  -- מקבלי קצבאות

 

 

תבור. ירושלים : -משאב אלקטרוני[ / אחיה כהן]תבור, אחיה מחבר. סקר אזור תל רחוב -כהן
 ( 002456969) .2010וע[, ]תש"ע[ ]מוציא לאור לא יד

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

 .היסטוריה --אזור( )בית שאן 

 .עתיקות -- (רחוב )עיר עתיקה

 

 
 

  



אילן, טל מחבר. בין יוספוס לחז"ל ]משאב אלקטרוני[ / טל אילן, ורד נעם ; בשיתוף מאיר בן 
 ( 002457064. )2017צבי, תשע"ז -יד יצחק בן : יםשחר, דפנה ברץ ויעל פיש. ירושל

 .בקרת ופרשנות --יוסף בן מתתיהו 

 .היסטוריה ובקרת --אגדות -- --תלמוד בבלי 

 .מקורות -- 70-לפנה"ס 586 --היסטוריה ישראלית 

 ., המרד66-73 --היסטוריה ישראלית 

 .70 ,חרבן בית המקדש

 .היסטוריה ובקרת --אגדות חז"ל 
 בן מתתיהו.. מלחמת היהודיםיוסף 

 יוסף בן מתתיהו.. קדמוניות היהודים

 

 
קפלן, קימי מחבר. עמרם בלוי ]משאב אלקטרוני[ : עולמו של מנהיג נטורי קרתא / קימי קפלן. 

גוריון בנגב, -גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-צבי ; מכון בן-ירושלים : יד יצחק בן
 ( 002457065שדה בוקר : )קריית  .2017 []תשע"ז

 בלוי, עמרם בן יצחק שלמה

 .ביוגרפיה --ירושלים( )נטורי קרתא 

 .היסטוריה --ישראל  --חרדים 

 

 
רשף, גידי מחבר. בחזרה לזמן וריתמוס ]משאב אלקטרוני[ / גידי רשף. חיפה : פרדס, תשע"ד 

2014( .002457070 ) 

 .בקרת ופרשנות -- אלתרמן, נתן

 .היסטוריה ובקרת --דרנית עברית, שירה מו

 

 
מצבם ומאבקיהם /  -גוז'נסקי, תמר מחבר. בין נישול לניצול ]משאב אלקטרוני[ : שכירים ערבים 

 ( 002457075. )2014תמר גוז'נסקי. ]בין נשול לנצול ]משאב אלקטרוני[[. חיפה : פרדס, תשע"ד 

 .היסטוריה -- ישראל --מעמד העובדים 

 .מעמד הפועלים

 .ישראל --בדים זכיות עו

 .ישראל --תעסוקה  -- ערבים פלשתינאים

 .ישראל --עובדים 

 .מצב חברתי --ישראל 

 .ישראל -- אפליה בתעסוקה

 .מצב כלכלי --ישראל 

 

 

שלו. ]חנוך, -חברה וצדק ]משאב אלקטרוני[ / קלרה סבג וליאת ביברמן ,סבג, קלרה מחבר. חינוך
 ( 002457076. )2014דס, תשע"ה חברה וצדק ]משאב אלקטרוני[[. חיפה : פר

 .ישראל -- הבטים חברתיים --חנוך 

 .ישראל --הבטים חברתיים  --חנוך בלתי פורמלי 

 .ישראל --השתתפות הורים  --חנוך 

 .ישראל --הבית ובית הספר 

 .ישראל --שויון בחנוך 

 .ישראל -- צדק חברתי

 

 
 

  



יאות והרווחה ]משאב אלקטרוני[ : שדמי, אפרת מחבר. פרקטיקה מבוססת ראיות במדעי הבר
אחרים[. ]פרקטיקה מבססת  2-זהבי ]ו-ששון, ענת דרך-תיאוריה ומעשה / אפרת שדמי, איילת בן

 ( 002457079. )2015ראיות במדעי הבריאות והרוחה ]משאב אלקטרוני[[. חיפה : פרדס, תשע"ה 

Evidence-based medicine -- methods 

Social work -- methods 

Evidence-Based Practice -- methods 

Biomedical Research 

 

 

זו הגדה ]משאב אלקטרוני[ : הממשל הישראלי בגדה המערבית  -אלעד, משה מחבר. אם תרצו 
רן. חיפה : פרדס, תשע"ו -משה אלעד ; עריכה: יעלה אקסלרוד / 1976-1967בעשור הראשון, 

2015( .002457084 ) 

 .ישראל --ניות ממשלתית מדי --ערבים פלשתינאים 

 .יהודה, שומרון ועזה -- ישראל --שלטון צבאי 

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

 .יהודה, שומרון ועזה --ישראל  --יחסי יהודים וערבים 

 .פוליטיקה וממשל --יהודה, שומרון ועזה 

 .מדיניות ממשלתית --יהודה, שומרון ועזה 

 

 
מחבר. סיפור גירוש הגר בראייה דיאכרונית ]משאב אלקטרוני[ : היסטים  -1987 ריכרט, חגית,

בעיצוב דמותה של הגר בגרסאות סיפור יהודיות כבסיס פרשני / מאת: חגית רייכרט. ]ספור גרוש 
. 2017הגר בראיה דיאכרונית ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

(002457096 ) 

 (יות תנכיתהגר )איש

 .המחלקה לספרות עם ישראל --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .בקרת ספרותית -- --בראשית  --תנ"ך. 

 .תנ"ך כספרות

 .דמיות ואפיונים בספרות

 .הספור בתלמוד

 .הספור בתנ"ך

 

 

 מחבר. על איחוד הטבע והחסד ]משאב אלקטרוני[ : תרגום ופירוש 1581-1510 ,פוסטל, גיום
לטיניים לספר הזוהר / מאת: גיום פוסטל ; מבוא, מהדורה ותרגום עברי מוער על המחצית 

הראשונה של פרשת בראשית בספר הזוהר מאת: יהודית וייס. ]על אחוד הטבע והחסד ]משאב 
. 2017ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשע"ח  .[[אלקטרוני

(002457151 ) 
 1510-1581ל, גיום, פוסט

 .נסחים -- --זהר 

 .באורים -- -- זהר

 

 
 

  



ישראל/פלסטין ]משאב אלקטרוני[ : מחקרים בעקבות מסעו המדעי של ברוך קימרלינג / בעריכת 
ישראל/פלשתין ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : הוצאת ] .קרן אור שלזינגר, גדי אלגזי, ירון אזרחי

 ( 002457156. )2017רסיטה העברית, תשע"ח ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניב
 קימרלינג, ברוך

 (ישראל)הפנתרים השחרים 

 .ישראל --מיליטריזם 

 .ביוגרפיה --ישראל  --סוציולוגים 

 .ישראל --אינטגרציה חברתית 

 .פילוסופיה --ציונות 

 .ישראל --דמוקרטיה 

 .ישראלי-הסכסוך הערבי

 

 
, לפי מאפיינים דמוגרפיים 2000צעירים בישראל בשנת אינהורן, שושי מחבר. הסדרי מגורים של 

כלכליות ]משאב אלקטרוני[ / שושי אינהורן. ]הסדרי מגורים של צעירים -ותכונות חברתיות
כלכליות ]משאב אלקטרוני[[. -, לפי מאפינים דמוגרפיים ותכונות חברתיות2000בישראל בשנת 

 ( 002457166) .2005ירושלים : הלשכה המרכזית לסטטיטיקה, תשס"ו 

 .מגורים --ישראל  --צעירים 

 .מגורים --ישראל  -- פנויים

 

 
]משאב אלקטרוני[ /  17-וימן, גבריאל מחבר. הסיקור התקשורתי של מערכת הבחירות לכנסת ה

גבי וימן, יריב צרפתי ]צפתי[, ריבה טוקצ'ינסקי. ]הסקור התקשרתי של מערכת הבחירות לכנסת 
מכון חיים הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקה, אוניברסיטת  :אביב -. תל]משאב אלקטרוני[[ 17-ה

 ( 002457173. )2006תל אביב, הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון, 

 .2006 ,בחירות --ישראל. הכנסת 

 .השפעה --ישראל  --אמצעי התקשרת 

 .ישראל -- כסוי בעתונות --מערכות בחירות 

 .ישראל -- ליטייםהבטים פו --אמצעי התקשרת 

 

 
ורנט, שנטל מחבר. מקומו של יועץ תעסוקה בקביעת הזכאות לקצבת נכות ]משאב אלקטרוני[ / 

ירושלים[ : המוסד לביטוח לאומי, מינהל ] .מאת שנטל וסרשטיין ]=שנטל ורנט[ ולאה ענבר
 ( 002457176. )2007המחקר והתכנון, תשס"ז 

 .ישראל --מקבלי קצבאות 

 .ישראל --תעסוקה  --מקבלי קצבאות 

 .הערכה ,כשר עבודה

 .ישראל --מדיניות ממשלתית  --בטוח נכות 

 .הערכה תפקודית --מגבלים 

 

 
ורנר, פרלה מחבר. מודל לפיקוח ומעקב על חוק ביטוח סיעוד ]משאב אלקטרוני[ / מאת פרלה 

סד לביטוח משאב אלקטרוני[[. ירושלים : המו]ורנר. ]מודל לפקוח ומעקב על חק בטוח סעוד 
 ( 002457179. )2007לאומי, האגף לפיתוח שירותים, מנהל המחקר והתכנון, תשס"ז 

 1988תשמ"ח  ,(ישראל.. תקנות הבטוח הלאמי )בטוח סעוד

 -- (מודל לפקוח ומעקב על חק בטוח סעוד )תכנית

 .ישראל --מעמד חקי וחקים  --קשישים 

 .ישראל --זקנה, גמלאות 

 .ישראל -- טפול ביתי --קשישים 

 .ישראל --שרותים  --קשישים 



פיתוח ערכת פעילות לבריאות להפעלת החולה הדמנטי בביתו ]משאב  .ורנר, פרלה מחבר
אלקטרוני[ / מאת פרלה ורנר. ]פתוח ערכת פעילות לבריאות להפעלת החולה הדמנטי בביתו 

ם, מנהל המחקר ירושלים : המוסד לביטוח לאומי, האגף לפיתוח שירותי .[[]משאב אלקטרוני
 ( 002457181) .2007והתכנון, תשס"ז 

 -- (פתוח ערכת פעילות לבריאות להפעלת החולה הדמנטי בביתו )תכנית התערבות

 .טפול ביתי --חולים  --אלצהימר, מחלה 

 .ישראל --שרותים  -- חולים --שטיון זקנה 

 .טפול ביתי --חולים  --שטיון זקנה 

 

 
ח העבודה בישראל ]משאב אלקטרוני[ / נעם זוסמן ועמית פרידמן. זוסמן, נעם מחבר. איכות כו

. 2008ירושלים : מחלקת המחקר, בנק ישראל,  .[[]איכות כח העבודה בישראל ]משאב אלקטרוני
(002457184 ) 

 .ישראל --כח עבודה 

 .הערכה --ישראל  --כח עבודה 

 .ישראל --שוק עבודה 

 

 

הבנייה ]משאב אלקטרוני[ : תמונת מצב והשלכות נעם מחבר. עובדים זרים בענף  ,זוסמן
 : נעם זוסמן, דמיטרי רומנוב. ]עובדים זרים בענף הבניה ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים / למדיניות

 ( 002457188. )2003מחלקת המחקר, בנק ישראל, 

 .ישראל --עובדים זרים 

 .ישראל --פועלי בנין 

 

 
ל הצמיחה הכלכלית ]משאב אלקטרוני[ / יוסף זעירא. השוויון ע-זעירא, יוסף מחבר. השפעת אי

משאב אלקטרוני[[. ירושלים : התוכנית לכלכלה ]השויון על הצמיחה הכלכלית -]השפעת אי
 ( 002457190) .2007וחברה במכון ון ליר בירושלים, תשס"ז 

 .פתוח כלכלי

 .ישראל --הבטים כלכליים  --שויון 

 .מדיניות כלכלית --ישראל 

 

 
, יוסף מחבר. כלכלה: מדע, מקצוע או אידיאולוגיה? ]משאב אלקטרוני[ / יוסף זעירא. זעירא

 ( 002457197. )2006התוכנית לכלכלה וחברה, תשס"ז  ,ירושלים : מכון ון ליר בירושלים

 .כלכלה

 

 

משאב אלקטרוני[ : תוכניות חלוקה חדשה לפי ]חברוני, חדוה מחבר. צדק חלוקתי במקרקעין 
והבניה / חדוה חברוני ורחל אלתרמן ; פרק משפטי בהשתתפות אשר כהנא... ; עריכה חוק התכנון 

אקדמית: נירה אורני... ]צדק חלקתי במקרקעין ]משאב אלקטרוני[[. חיפה : המרכז לחקר העיר 
והאזור, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון ; מוסד שמואל נאמן, הטכניון ; הטכניון, 

 ( 002457199. )2008מוסד הטכניון למחקר ופיתוח,  ,י לישראלמכון טכנולוג

 .צדק חלקתי

 .ישראל --חק וחקיקה  -- קרקעות, חזקה

 .ישראל --מקרקעין 

 .תכנון -- ישראל --שמושי קרקע 

 .ישראל --בניה, חקים 

 

 



חורב, טוביה מחבר. רפואת הפה והשיניים ]משאב אלקטרוני[ : אחריות המדינה לתושביה / 
שרון. ]רפואת הפה והשינים -ערכה והביאה לדפוס: דלית נחשון ;: טוביה חורב, יונתן מן מאת

. 2007ירושלים : מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, תשס"ז  .[[]משאב אלקטרוני
(002457202 ) 

 .ישראל --טפול שנים 

 .ישראל --מדיניות רפואת שנים 

 .ישראל -- טפול שנים, עלות

 

 

משאב אלקטרוני[ / גדי חזק. ירושלים : ] ?די מחבר. האם המס בישראל אכן גבוה מדיחזק, ג
 ( 002457206. )2007תשס"ז  ,התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים

 .ישראל --מסוי 

 .ישראל -- מס הכנסה

 

 
יהדות  אבני, חיים מחבר. אמנציפציה וחינוך יהודי ]משאב אלקטרוני[ : מאה שנות נסיונה של

/ חיים אבני. ]אמנציפציה וחנוך יהודי ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : מרכז  1884-1984ארגנטינה 
 ( 002457211) .1985זלמן שזר להיסטוריה יהודית, תשמ"ו 

 .ארגנטינה -- חנוך

 .ארגנטינה -- אמנציפציה --יהודים 

 .ארגנטינה --חנוך  --יהודים 

 .היסטוריה -- ארגנטינה --יהודים 

 

 

משאב אלקטרוני[ / עורכים: ח'אלד עראר ]תרבותיות בחינוך הערבי בישראל -זהות, נרטיב ורב
תרבותיות בחנוך הערבי בישראל ]משאב אלקטרוני[[. חיפה : -ועירית קינן. ]זהות, נרטיב ורב

 ( 002457267. )2015פרדס, תשע"ה 

 .ישראל --תרבותיות -רב

 .ישראל --חנוך רב תרבותי 

 .ישראל --חנוך  -- תינאיםערבים פלש

 .זהות אתנית --ישראל  --ערבים פלשתינאים 
 ישראל --מחקרים בין תרבותיים  --חנוך 

 

 
עסיס, יום טוב מחבר. יהודי נאבארה בשלהי ימי הביניים ]משאב אלקטרוני[ / יום טוב עסיס, 

מרכז זלמן שזר  רמון מגדלנה. ]יהודי נברה בשלהי ימי הבינים ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים :
 ( 002457279) .1990לתולדות ישראל, תש"ן, 

 .היסטוריה --נברה  --ספרד  --יהודים 

 (ספרד)נברה 

 

 
-1941מאבק, מרד, מרי ]משאב אלקטרוני[ : המדיניות הבריטית והציונית והמאבק עם בריטניה 

ישראל, תשמ"ז,  ירושלים : מרכז זלמן שזר לתולדות .: אסופת מאמרים / ערך: יעקב שביט 1948
1987( .002457285 ) 

 -1945 --פוליטיקה וממשל  -- בריטניה

 .מדינה בדרך --היסטוריה  --ישראל 

 .1929-1948 --היסטוריה  -- ישראל

 

 

 



חכם, דוד מחבר. ותימלא הארץ חמאס ]משאב אלקטרוני[ : השיח' אחמד יאסין ומלחמתו 
]ותמלא הארץ חמאס ]משאב אלקטרוני[[. חיפה : עפרה פרי.  :ביהודים / דוד חכם ; עריכת לשון

 ( 002457291. )2006אוניברסיטת חיפה,  ,קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה
 יאסין, אחמד

 (תנועה)חמאס 

 

 
חננאל, רוית מחבר. שחיתות שילטונית וביזור בשלטון המקומי ]משאב אלקטרוני[ : התמורות 

ומי בישראל לאור תזכיר הצעת חוק במערכת היחסים שבין השלטון המרכזי לשלטון המק
: נייר עמדה / רוית חננאל. ]שחיתות שלטונית ובזור בשלטון  2005-העיריות החדש, התשס"ו

אביב, ביה"ס לממשל ולמדיניות ע"ש -אוניברסיטת תל : [המקומי ]משאב אלקטרוני[[. ]תל אביב
 ( 002457295. )2007הרולד הרטוך, 

 2005ישראל.. חק העיריות תשס"ו, 

 .ישראל --שחיתות )פוליטיקה( 

 .ישראל --שלטון מרכזי ומקומי, יחסים 

 .ישראל --שחיתות  --שלטון מקומי 

 .ישראל --בזור בשלטון 

 .ישראל --חק וחקיקה  --שלטון מקומי 

 

 

טל מחבר. אמצעי לחימה גאואסטרטגי ]משאב אלקטרוני[ : נושאת המטוסים כמקרה מבחן  ,טובי
 ,לשון: עפרה פרי. חיפה : קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה/ טל טובי ; עריכת 

2006. (002457301 ) 

 .נושאות מטוסים

 .היסטוריה -- ארה"ב --נושאות מטוסים 

 .מערכות נשק אסטרטגיות

 

 
טובי, טל מחבר. הצי הסיני ]משאב אלקטרוני[ : מגמות ותמורות / טל טובי. ]חיפה[ : קתדרת 

 ( 002457306. )2007סטרטגיה, אוניברסיטת חיפה, חייקין לגאוא
 סין. חיל הים

 .סין --ֹעצמה ימית 

 .מדיניות צבאית --סין 

 

 

חוק ביטוח אבטלה בארץ ובעולם ]משאב אלקטרוני[ / מאת אסתר טולידנו.  .טולדנו, אסתר מחבר
ומי, מינהל ]חק בטוח אבטלה בארץ ובעולם ]משאב אלקטרוני[[. ]ירושלים[ : המוסד לביטוח לא

 ( 002457347. )2007המחקר והתכנון, תשס"ז 

 .ישראל --חק וחקיקה  --בטוח אבטלה 

 .חק וחקיקה --בטוח אבטלה 

 

 
טולדנו, אסתר מחבר. מס הכנסה שלילי וגלגול סבסוד השכר לידי מעסיקים ]משאב אלקטרוני[ : 

סתר טולידנו ונעם המקרה של מענק לחיילים משוחררים והמועסקים בעבודה נדרשת / מאת א
 ( 002457348. )2008זוסמן. ירושלים : המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון, תשס"ח 

 .ישראל --מלגות ומענקים  --חילים משחררים 

 .ישראל --מס הכנסה שלילי 

 .ישראל -- תעסוקה --חילים משחררים 

 .ישראל --חק וחקיקה  --בטוח אבטלה 

 

 



עסוקת נשים לאחר לידה ]משאב אלקטרוני[ / מאת אסתר טולידנו. אסתר מחבר. ת ,טולדנו
]תעסוקת נשים לאחר לדה ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר 

 ( 002457350. )2007והתכנון, תשס"ז 

 .ישראל --יולדות 

 .ישראל -- תעסוקה --נשים 

 .ישראל --חזרה לעבודה  --נשים 

 .ישראל -- חפשת לדה

 

 
יוצרים זכויות ]משאב אלקטרוני[ : קריאות בחוק זכות יוצרים / עורכים מיכאל בירנהק, גיא פסח 

ליאון : נבו, תשס"ט. -משאב אלקטרוני[[. שריגים]; עורך משנה: עמית איתי. ]יוצרים זכיות 
(002457380 ) 

 2007-ישראל.. חק זכות יוצרים, תשס"ח

 .ישראל --זכיות יוצרים 

 

 

ליאור מחבר. משפטים בחצר האחורית ]משאב אלקטרוני[ : מימוש זכויות ההליך ההוגן  ,היבנ
בבתי המשפט הצבאיים בשטחים / מחקר וכתיבה: ליאור יבנה. תל אביב : יש דין, ארגון 

 ( 002457382. )2007מתנדבים לזכויות אדם, 

 .עזהיהודה, שומרון ו -- ישראל --מעמד חקי וחקים  --ערבים פלשתינאים 

 .יהודה, שומרון ועזה --ישראל  --זכיות האזרח  --ערבים פלשתינאים 

 .יהודה, שומרון ועזה --ישראל  --תהליך הוגן של החק 

 .יהודה, שומרון ועזה --ישראל  -- בתי משפט צבאיים

 

 
יוסטמן, משה מחבר. ביזור והפרטה במערכת החינוך ]משאב אלקטרוני[ / משה יוסטמן. ]בזור 

משאב אלקטרוני[[. ירושלים : התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר ]במערכת החנוך והפרטה 
 ( 002457383) .2007בירושלים, תשס"ז 

 .ישראל --בזור  --בתי ספר 

 .הפרטה בחנוך

 .ממון --ישראל  --חנוך 

 .ישראל --הבטים כלכליים  --חנוך 

 

 

אלקטרוני[ : האם אפשר להניף  משה מחבר. תקציב המדינה בעקבות המלחמה ]משאב ,יוסטמן
גם את דגל הביטחון וגם את דגל החברה ולשמור על יציבות פיננסית? / משה יוסטמן, אביה 

 ( 002457389. )2006ירושלים : התכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים, תשס"ז  .ספיבק

 .הבטים כלכליים --מלחמת לבנון השניה 

 .השפעה --מלחמת לבנון השניה 

 .ישראל --תקציב 

 .ישראל --מדיניות ההוצאה הממשלתית 

 .מדיניות כלכלית --ישראל 

 

 
מחבר. כלכלת משאבי אנוש ]משאב אלקטרוני[ / יעקב גלבוע. חיפה : פרדס,  -1949גלבע, יעקב, 

 ( 002457397. )2015תשע"ו 

 .כלכלת עבודה

 .הבטים כלכליים --משאבי אנוש 

 .נהול חבר עובדים

 .עמדות -- עובדים



/  2006-1924משאב אלקטרוני[ : זיכרונות ]מלאך, יואל מחבר. מגבעות טוסקנה למרחבי הנגב -דה
 ( 002457496. )2007ירושלים : אריאל,  .מלאך ; עריכה ועיצוב: אלי שילר-יואל דה

 מלאך, יואל-דה

 .ישראל -- חקלאות באזורים צחיחים

 .ביוגרפיה --רביבים )קבוץ( 

 

 

מחבר. מיעוט לאומי לוחם ]משאב אלקטרוני[ : מאבק יהודי פולין  1917-2009 ,לנדא, משה
משה לנדא. ]מעוט לאמי לוחם ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : מרכז זלמן  / 1918-1928בשנים 

 ( 002457502. )1986שזר לתולדות ישראל, תשמ"ו 

 .הבעיה היהודית

 .פולין --מעמד חקי וחקים  --יהודים 

 .20-המאה ה --היסטוריה  -- פולין --יהודים 

 .יחסים אתניים --פולין 

 

 
שזר, שניאור זלמן מחבר. ממשמרת למשמרת ]משאב אלקטרוני[ : דברים בענייני חינוך בארץ 

 ( 002457510ירושלים : מרכז זלמן שזר, תשמ"ב. ) .ובגולה / זלמן שזר ; כינס וערך: מאיר חובב

 .ישראל --חנוך 

 .ותתפוצ --חנוך  --יהודים 

 

 
שגריר, לאה מחבר. מסע אל מחקר אתנוגרפי ]משאב אלקטרוני[ / לאה שגריר. חיפה : פרדס, 

 ( 002457512. )2015תשע"ה 

 (למוד והוראה )גבה -- אתנולוגיה

 .ארה"ב --הכשרה  --מורים 

 .ארה"ב --מורים מנחים 

 .ארה"ב --מחקר  --חנוך גבה 

 .ארה"ב -- מחקר איכותני

 

 

חילונו של המרחב הציבורי בישראל / גיא  : [בר. הלכה למעשה ]משאב אלקטרוניפורת, גיא מח-בן
 ( 002457514) .2016פורת. חיפה : פרדס, תשע"ו -בן

 .ישראל --חלוניות 

 .ישראל --דת וסוציולוגיה 

 .ישראל --יהדות וחלוניות 

 .ישראל --שבת, חק וחקיקה 

 .ישראל --חק וחקיקה  --חזירים 

 .ישראל --קבורה 

 .ישראל --נשואין, חקים 

 

 
 

  



 קרמ.לי תשע"ח 891.73

ניקולאי קרמזין ;  / מחבר. ליזה המסכנה וכתבים נבחרים 1766-1826קרמזין, ניקולי מיכאלוביץ, 
תרגם מרוסית והוסיף הערות: פטר קריקסונוב ; מסת מבוא: איסנה גולדין ; אחרית דבר: 

 ספרייה :( 002456005. )2017דמיטרי איווינסקי. בנימינה : קדימה, תשע"ח 

Literature 

 

 

C4 מנג.שי תשכ"ב 

ספור : ליד, באלאדע, דערציילונג / איציק מאנגר ; מיידיש: שמשון  ,מנגר, איציק. שיר, בלדה
 ספרייה :( 002456287. )1962י.ל. פרץ,  : אביב-מלצר. תל

Yiddish 

 

 

C4 שטי.ער תשכ"ז 

איבערגעגעבן צום  ; געקליבענע כתבים / מ.ב. שטיין . ערד און הימל :1895-1961שטין, מ. ב., 
 ספרייה :( 002456614אביב : לעצטע נייעס, תשכ"ז. )-דרוק שלמה גראדעזנסקי. תל

Yiddish 

 

 

20C30  2017אביבי 

 002456573. )2017מחבר. "יוצרים בחבורת הסימטריה" / דולב אביבי. תשע"ז  -1982ֹדלב,  ,אביבי
) 

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

 .קבוצות סימטריות
 ספרייה :

Math. & Computer Sci. 

 

 

60J65  2017מחלין 
מחבר. מספר הכללות של התנועה הבראונית השברית / מקס מחלין. תשע"ז  -1990מחלין, מקס, 

2017( .002456447 ) 

 .תמטיקההמחלקה למ -- עבודות לתאר שני --אילן -אוניברסיטת בר

 .תהליכי תנועה בראונית
 ספרייה :

Math. & Computer Sci. 

 

 בלא.נת תשע"ז 004.167
מחבר. ניתוח בין דורי של גורמי ניבוי להתנהגות התמכרותית בקרב משתמשי  -1986בלאו, מיה, 

טלפונים חכמים / מאיה בלאו. ]נתוח בין דורי של גורמי נבוי להתנהגות התמכרותית בקרב 
 ( 002453889. )2016פונים חכמים[. תשע"ז משתמשי טל

 .המחלקה ללמודי מידע -- עבודות לתאר שני --אילן -אוניברסיטת בר

 .ישראל --פער הדורות 

 (נבוי )פסיכולוגיה

 .הבטים פסיכולוגיים --התמכרות לאינטרנט 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --מתמכרים 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --משתמשי אינטרנט 

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --חכמים  טלפונים

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --טלפונים סלולריים 
 ספרייה :

Information Science 



 דוד.נת תשע"ז 005.11

לתחומים השונים  (Agile) מחבר. ניתוח התאמת מתודולוגית הפיתוח הזריז -1983דוד, איציק, 
לתחומים  (Agile)מת מתודולוגית הפתוח הזריז של פיתוח תוכנה / איציק דוד. ]נתוח התא

 ( 002456471. )2017השונים של פתוח תכנה[. תשע"ז 

 .בית הספר למנהל עסקים --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .פתוח תכנה זריז

 .פתוח --תכנת מחשבים 
 ספרייה :

Economics 

 

 

 איז.אס תשע"ה 005.74

בדרך הקלה : יישומים סטטיסטיים במחשב בשיטת צעד  - SPSS .איזנברג, מיכל משיח מחבר
 .2015 ,אחר צעד / מיכל משיח איזנברג. מהדורה חמישית מעודכנת.. רעננה : לומדון

(002453767 ) 

 .SPSS ,(חלונות )תכניות מחשבים

 .תכניות מחשבים --שיטות סטטיסטיות  --מדעי החברה 

 .SPSS ,מערכות מחשב
 ספרייה :

Information Science 

 

 

 תור.הע תשע"ח 006.62

הערכת שימושיות מנשקי ניווט המאפשרים אחיזת מחשב לוח בשתי  .מחבר -1980תורגמן, רויטל, 
הערכת שמושיות מנשקי נווט המאפשרים אחיזת מחשב לוח בשתי ידים[. ] .ידיים / רויטל תורגמן

 ( 002457469) .2017תשע"ח 

 .המחלקה ללמודי מידע --אר שני עבודות לת --אילן -אוניברסיטת בר

 .מחשבי לוח

 .עצוב מוצר

 .משתמשי מחשב

 .עצוב -- (ממשקי משתמש )מערכות מחשבים

 .מחשב, פעילות גומלין-אדם

 .צרכנים, שביעות רצון
 ספרייה :

Information Science 

 

 
 

  



 דוד.קט תשע"ז 155.422
חודשים : הכללה  13-16ות בגילאי מחבר. קטגוריזציה חברתית בקרב תינוק -1988דודאי, רוני, 

חדשים[.  13-16מפרט לקבוצה / רוני דוידאי. ]קטגוריזציה חברתית בקרב תינוקות בגילאי 
 ( 002456420. )2017תשע"ז 

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

 .פסיכולוגיה של תינוקות

 .התפתחות -- תינוקות

 .ולוגיה( אצל ילדיםקטגוריזציה )פסיכ

 (העדפות )פילוסופיה

 (פסיכולוגיה)צפיה 

 .בחירה חברתית

 .למידה חברתית

 .תפיסה חברתית אצל ילדים

 .הבטים פסיכולוגיים --קבוצות חברתיות 
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 אוא.הש תשע"ז 155.935
ל תסמינים של מחבר. השפעת מצבה הרגשי והתנהגותה של האם בגיל הרך ע -1979אואן, כרמל, 
טראומטית בילדים בגילאי הכניסה לבית הספר בעקבות חשיפה לטראומת מלחמה -מצוקה פוסט

 ( 002455992. )2017: מחקר אורך / כרמל אואן. תשע"ז 

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

 .פסיכולוגיה -- אמהֹות

 .הבטים פסיכולוגיים --אמהּות 

 .הבטים פסיכולוגיים --ות וילדים אמה

 .הורים, השפעה

 .השפעה --רגשות 

 .פסיכולוגיה -- ילדים בגיל הגן

 (גיל בתי הספר )גיל כניסה

 .תסמינים אצל ילדים

 .ישראל --לחץ פוסט טראומתי, הפרעות 

 .לחץ פוסט טראומתי, הפרעות אצל ילדים

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  -- טרוריזם
 ספרייה :

Psychology 

 

 
 

  



 ברל.מש תשע"ז 155.935
מחבר. משאבים ודפוסי התמודדות המסבירים תגובות רגשיות ללחץ על  -1986ברלינסקי, שרה, 

רקע אירועי טרור : השוואה בין מתבגרים חרדים, דתיים לאומיים וחילוניים / שרה ברלינסקי. 
. 2017רקע ארועי טרור[. תשע"ז ]משאבים ודפוסי התמודדות המסבירים תגובות רגשיות ללחץ על 

(002456057 ) 

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

 .ישראל -- הסתגלות )פסיכולוגיה( בגיל ההתבגרות

 .ישראל --התמודדות מתבגרים עם לחץ נפשי 

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --טרוריזם 

 .בטים פסיכולוגייםה --ישראל  --מתבגרים וטרוריזם 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --נער 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --נער חרדי 

 .פסיכולוגיה -- ישראל --נער דתי 

 .פסיכולוגיה -- ישראל --ציונים דתיים 
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 הלר.מש תשע"ז 155.935

מהחיים על רקע  מחבר. משאבים ותמיכה חברתית המסבירים שביעות רצון -1990צפורה,  ,הלר
משאבים ] .אירועי טרור : השוואה בין מתבגרים חרדים, דתיים לאומים וחילונים / ציפורה הלר

 .2017ותמיכה חברתית המסבירים שביעות רצון מהחיים על רקע ארועי טרור[. תשע"ז 

(002455985 ) 

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

 .וןשביעות רצ

 .הבטים פסיכולוגיים --רוחה נפשית 

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --רשתות חברתיות 

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --טרוריזם 

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --מתבגרים וטרוריזם 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --נער 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --נער חרדי 

 .וגיהפסיכול -- ישראל --נער דתי 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --ציונים דתיים 

 .תחושת קוהרנטיות
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 פול.ער תשע"ו 158.12

 .מחבר מרואיין. ערּות בחיי היומיום / סטיבן פולדר ; עריכה: מולי גלזר -1946סטיבן,  ,פולדר

 ( 002455357. )2016חיפה : פרדס, תשע"ו 

 .רוחניות

 .יזםבודה -- חיים רוחניים

 .בודהיזם --מדיטציה 

 (קשיבות )פסיכולוגיה

 .נפש וגוף
 ספרייה :

Philosophy 

 

 



 בוח.נס תשע"ז 158.26

מחבר. הנסיבות בהן צד שלישי מתנהג כמתווך שלילי בין צדדים ואיך הוא  -1991מיכאל,  ,בוחניק
דדים ואיך משפיע עליהם / מיכאל בוחניק. ]הנסיבות בהן צד שלישי מתנהג כמתוך שלילי בין צ

 ( 002456444. )2017הוא משפיע עליהם[. תשע"ז 

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

 .תווך

 .הבטים פסיכולוגיים --סכסוכים בין אישיים 

 .הבטים פסיכולוגיים --יחסים בין אישיים 

 .הבטים פסיכולוגיים -- צותים במקומות עבודה

 .אינטרס עצמי

 .בלת החלטותק

 .התנהגות ארגונית
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 סמו.שב תשע"ז 170
סמואלס, משה מחבר עורך מלקט. שבילים בתיקון עולם / עורכים: אמי בוגנים, מאיר בוזגלו, 

גרשון גירון, משה סמואלס ; ליקט וחיבר: משה סמואלס. ]שבילים בתקון עולם[. תל אביב : 
 ( 002455481. )2017פרי חמד, תשע"ז ידיעות אחרונות : ס ;מא"י 

 (בטוי)תקון העולם 

 .מוסר

 .אתיקה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 ארס.שב תשע"ז 179.8
ארסמוס דסידריוס, מרוטרדם מחבר. השבח לטיפשות / דזידריוס אראסמוס מרוטרדם ; תרגום 

. 2017כרמל, תשע"ז  ירושלים : .[והערות: נתן רון ומרב מילר ; מבוא: נתן רון. ]השבח לטפשות
(002455293 ) 

 .חבורים קדומים --סכלות 
 ספרייה :

Philosophy 

 

 
 

  



 מיל.לח תשע"ז 190

פילוסופיה כדרך חיים /  -מחבר. לחיות כמו פילוסוף : מסוקרטס עד ניטשה  -1947 ,מילר, ג'ימס
ידיעות  : ליית הגגג'יימס מילר ; מאנגלית: שמעון בוזגלו ; עריכה: מולי מלצר. תל אביב : ספרי ע

 ( 002456527. )2017אחרונות : ספרי חמד, 

 .סוקרטס

 .אפלטון

 לפנה"ס 323נפטר בערך  ,דיוגנס

 .אריסטו

 .סנקה, לוקיוס אנאוס

 (אוגוסטינוס )מאבות הכנסיה

 .מונטן, מישל דה

 .דקרט, רנה

 .רוסו, ז'ן ז'ק

 .עמנואל ,קנט

 .אמרסון, רלף ולדו

 .ניצשה, פרידריך

 .ביוגרפיה -- פילוסופים
 ספרייה :

Philosophy 

 

 

 גזי.הש תשע"ז 302.30285

מאת: טלי  /מחבר. השתתפות וצפיינות בדיונים חברתיים בקבוצות פייסבוק  -1975גזית, טלי, 
 ( 002456353) .2017גזית. ]השתתפות וצפינות בדיונים חברתיים בקבוצות פיסבוק[. תשע"ז 

 .המחלקה ללמודי מידע --לישי עבודות לתאר ש --אילן -אוניברסיטת בר

 .הבטים חברתיים --פיסבוק )משאב אלקטרוני( 

 .הבטים חברתיים -- קבוצות דיון אלקטרוניות

 .הבטים פסיכולוגיים --קבוצות דיון אלקטרוניות 

 .ישראל --הבטים חברתיים  --רשתות חברתיות 

 .ישראל -- הבטים פסיכולוגיים --רשתות חברתיות 
 ספרייה :

Information Science 

 

 

 גלו.הש תשע"ז 303.69
-מחבר. השפעת סגנון ניהול קונפליקטים על תפיסת כשירות של מגשרים -1964גלוסקה, דפנה, 

בזוג[. -בזוג / דפנה גלוסקה. ]השפעת סגנון נהול קונפליקטים על תפיסת כשירות של מגשרים
 ( 002456071. )2017תשע"ז 

התכנית ללמודי נהול וישוב  --למודים בין תחומיים  --ר שני עבודות לתא --אוניברסיטת בר אילן 
 .סכסוכים ומשא ומתן

 .הבטים פסיכולוגיים --נהול סכסוכים 

 .הבטים פסיכולוגיים --סכסוכים בין אישיים 

 .הבטים פסיכולוגיים --גשור 

 .פסיכולוגיה --מגשרים 

 .צותים במקומות עבודה

 .הערכה --יעילות ארגונית 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 



 שני.הש תשע"ח 305.3
מחבר. השפעת מגדר ופעולת מרחק על הערכת מנהלים : האם סקסיזם הוא  -1980שניר, מעין, 

. 2017השפעת מגדר ופעלת מרחק על הערכת מנהלים[. תשע"ח ] .גורם מתווך? / מעיין שניר
(002456425 ) 

 .לפסיכולוגיההמחלקה  --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .הערכה על ידי העובדים --ממנים 

 .דעת קהל --מנהלים 

 .דעת קהל --נשים מנהלות 

 .סקסיזם

 (סטריאוטיפים )פסיכולוגיה חברתית

 .מרחק חברתי

 .הבטים פסיכולוגיים --זהות מגדרית 

 .הבטים פסיכולוגיים --תפקידי המינים בעבודה 

 .הבטים פסיכולוגיים -- שפוט

 .הבטים פסיכולוגיים --ים נהול חבר עובד

 .הבטים פסיכולוגיים -- יחסי עבודה

 .הבדלי המינים --התנהגות ארגונית 
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 מור.אי תשע"ז 335.1

 ; מחבר. איך אנחנו חיים ואיך ביכולתנו לחיות / ויליאם מוריס 1834-1896וילים,  ,מוריס

 .2017מירן. בנימינה : נהר ספרים, תשע"ז  מאנגלית: רעיה ג'קסון ; עריכת התרגום: ראובן

(002455291 ) 

 .סוציאליזם

 .קפיטליזם

 .מעמד העובדים
 ספרייה :

Philosophy 

 

 

 וינ.תח תשע"ז 361.3

 מחבר. תחושת הרחמים כלפי אנשים עם מוגבלות בקרב עובדים סוציאליים -1983מיכל,  ,וינוקור

מגבלות בקרב עובדים סוציאליים[. תשע"ז  מיכל וינוקור. ]תחושת הרחמים כלפי אנשים עם /
2017. (002456323 ) 

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

 .פסיכולוגיה -- עובדים סוציאליים

 .רחמים

 .מגבלים
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 
 

  



 טמי.נכ תשע"ז 362.3

תלמידים בעלי מוגבלות שכלית לפנות לעזרה בעקבות נכונות של  .מחבר -1972טמיר, שלומית, 
אלימות : הקשר בין סוג האלימות, רמת המצוקה והנכונות לפנות לעזרה / שלומית טמיר. ]נכונות 

 ( 002455249. )2017של תלמידים בעלי מגבלות שכלית לפנות לעזרה בעקבות אלימות[. תשע"ז 

 .ית הספר לחנוךב --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .פסיכולוגיה -- מגבלים בשכלם

 .פסיכולוגיה --תלמידים מגבלים 

 .בקשת עזרה

 (פסיכולוגיה)מצוקה 

 .חנוך מיחד

 .הבטים פסיכולוגיים --בתי ספר, אלימות 
 ספרייה :

Education 

 

 

 חומ.הח תשע"ז 371.3344678
עורכים: ברוך שוורץ, חננאל חומות החינוך נפלו ברשת? : מורים, תלמידים ורשתות חברתיות / 

רוזנברג, קריסטה אסטרחן ; עורכת טקסט ולשון: תמי בורשטיין. ]חומות החנוך נפלו ברשת?[. 
 ( 002453468) .2017מהדורה ראשונה.. ]תל אביב[ : מכון מופ"ת, ]תשע"ז[ 

 .הבטים חברתיים -- --טויטר 

 .הבטים חברתיים -- --פיסבוק )משאב אלקטרוני( 

 .הבטים חברתיים --נות שיחות מקו

 .הבטים חברתיים --קבוצות דיון אלקטרוניות 

 .הבטים חברתיים --רשתות חברתיות באינטרנט 

 .ישומונים

 .אינטרנט בחנוך

 .מורים ותלמידים, יחסים

 .תקשרת בין אישית בגיל ההתבגרות

 .טלפונים סלולריים ומתבגרים

 .טלפונים חכמים

 .עמדות -- מורי בתי ספר תיכוניים

 .עמדות --תלמידי בתי ספר תיכוניים 
 ספרייה :

Information Science 

 

 

 2017ארליך  530

צבי ארליך.  / LAO/STO-מחבר. מבנה הדומיינים וערוצי הזרם בממשק ה -1982ארליך, צבי, 
 ( 002455857. )2017תשע"ז  .[LAO/STO-]מבנה הדומינים וערוצי הזרם בממשק ה

 .המחלקה לפיסיקה --דות לתאר שני עבו --אילן -אוניברסיטת בר

 .מבנה תחום
 ספרייה :

Physics 

 

 
 

  



 2017נוה  530
סקוויד מישורי ובחינת -מחבר. פיתוח מערכת לבדיקה מהירה של מיקרו -1987נוה, אריאל, 

פתוח מערכת ] .חלקיקים מגנטיים / אריאל נוה-שימושיות מערכת סקוויד סורק למדידת ננו
-סקויד מישורי ובחינת שמושיות מערכת סקויד סורק למדידת ננו-ולבדיקה מהירה של מיקר

 ( 002456996. )2017חלקיקים מגנטיים[. תשע"ז 

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

 .תכונות מגנטיות --חלקיקים -ננו
 ספרייה :

Physics 

 

 

 נלס.לנ תשע"ח 572

 ; ינג'ר: עקרונות הביוכימיה / דייוויד ל' נלסון, מייקל מ' קוקסמחבר. לנ -1942נלסון, דיויד ל', 
תרגום: ד"ר רות לומניצר, נועה שוחט, סוזן שפירא ; עריכה: שלומית עוזיאל, ליהי קאופמן. 

 ( 002456557[ )2017רעננה : האוניברסיטה הפתוחה, ]תשע"ח 

 (למוד והוראה )גבה -- ביוכימיה

 (למוד והוראה )גבה --חלבונים 

 (גבה)למוד והוראה  --ליפידים 

 (למוד והוראה )גבה --פחמימות 

 (למוד והוראה )גבה --אנזימים 

 (למוד והוראה )גבה --חלוף חמרים 
 ספרייה :

Life Sciences 

 

 

 2008הרמן  574
במלונים: הורשה, מיפוי ואפיון פיסיולוגי... / מאת:  1.2הרמן, רן. עמידות למחלת הפוזריום מגזע 

מפוי ואפיון פיסיולוגי[. רמת גן :  ,במלונים: הורשה 1.2. ]עמידות למחלת הפוזריום מגזע רן הרמן
 ( 001151521]מוציא לאור לא ידוע[, תשס"ח. )

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

Life Sciences 

 

 

 2017וסרמן  574

המקודד בגנום נגיף סארקומת  ORF35 יון פונקציונלי של החלבוןמחבר. אפ -1992 ,וסרמן, טליה
המקדד בגנום נגיף סרקומת  ORF35 טליה וסרמן. ]אפיון פונקציונלי של החלבון / קאפושי

 ( 002457165. )2017תשע"ח  .[קפושי

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

 .סרקומת קפושי

 .נגיפי הרפס

 .נגיפים רקומביננטיים

 .חלבונים נגיפיים

 .מחקר --חלבונים 

 .גנום
 ספרייה :

Life Sciences 

 

 

 



 2017זעירא  574
מחבר. התמרה של קלטים גלוטמטרגיים לגרעין האנתופדנקולר / רעות  -1991זעירא, רעות, 

 ( 002457157. )2017זעירא. תשע"ח 

 .פקולטה למדעי החייםה --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .תגובות התמרה

 .גרעינים בזליים

 .מערכת העצבים המרכזית

 .פלסטיות
 ספרייה :

Life Sciences 

 

 

 2017יצחקוב  574
מחבר. בקרת ראקציה אקרוזומלית בתאי זרע הומניים דרך שני מסלולים:  -1986יצחקוב, דיאנה, 

 ( 002457082. )2017דיאנה יצחקוב. תשע"ז  / EPAC ובאמצעות PKA בתיווך

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

 .ראקציה אקרוזומלית

 .מחקר --תאי זרע 
 ספרייה :

Life Sciences 

 

 

 2017מהצרי  574

על  Fer T ו Fer מחבר. בחינת השפעת הטירוזין קינזות התוך תאיים -1992מהצרי, לינוי, 
לינוי מהצרי. ]בחינת השפעת הטירוזין קינזות התוך  /גרורתיים  מטבוליזם תאי סרטן ריאה

 ( 002457061. )2017על מטבוליזם תאי סרטן ראה גרורתיים[. תשע"ח  Fer T ו Fer תאיים

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

 .טירוזין קינז

 .מחקר --חלבונים 

 .מחקר --תאי סרטן 

 .ריםחלוף חמ

 .סרטן --ראות 

 .גרורות

 .גורמי שנוי ,תגובות ביולוגיות
 ספרייה :

Life Sciences 

 

 

 2017פינויץ  574
מחבר. פלסטיסיות תאית וסינפטית של תאים גאבארגים בגרעין הפלט של  -1991פינויץ, אנה, 

תאים  הבאזל גנגליה בפרקינסוניזם ניסויי / אנה פיינווייץ. ]פלסטיסיות תאית וסינפטית של
 ( 002457066) .2017גאבארגים בגרעין הפלט של הבזל גנגליה בפרקינסוניזם נסויי[. תשע"ח 

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

 .פרקינסון, מחלה

 .מחלות --גרעינים בזליים 

 .גאבא
 ספרייה :

Life Sciences 

 

 



 2017קראוס -אלדר 610
ות מחבר. ליווי מטופלים לשינוי אורחות חיים על ידי סטודנטים לרפואה בצפת קראוס, רע-אלדר

לווי מטפלים לשנוי ארחות חיים על ידי סטודנטים לרפואה בצפת[. ] .(/ רעות אלדר )קראוס
 ( 002456597) .2017תשע"ח 

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

 .תכניות התערבות
 ישראל --ים לרפואה סטודנט

 .ישראל -- רפואה מונעת

 .שנוי התנהגות --חולים כרוניים 

 .ארחות חיים --חולים כרוניים 

 .הבטים בריאותיים --ארחות חיים 

Students, Medical 

Medicine, Preventive 

Health behavior 

Israel 
 ספרייה :

Medicine 

 

 

 2015מור  610

( בישראל וחקר הבסיס CdLS) ונת קורנליה דה לאנגמחבר. סקר תסמ -1985הדר,  ,מור
( בישראל וחקר הבסיס CdLS) המולקולרי של המחלה / הדר מור. ]סקר תסמנת קורנליה דה לנג

 ( 002457254. )2015המולקולרי של המחלה[. תשע"ו 

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

 .תסמנת קורנליה דה לנג

 .ישראל -- מנת קורנליה דה לנגתס
 ספרייה :

Medicine 

 

 

 יונ.תר תשע"ז 616.8526
מחבר. תרומתם של משתנים אישיותיים וסביבתיים להתמכרות  -1966דרורי, אורלי, -יונה

לאכילה כפייתית בקרב נשים הסובלות מהתעללות פסיכולוגית בזוגיות ובחינת התפקיד הממתן 
ורי. ]תרומתם של משתנים אישיותיים וסביבתיים להתמכרות של מנגנוני ההגנה / אורלי דר

לאכילה כפיתית בקרב נשים הסובלות מהתעללות פסיכולוגית בזוגיות ובחינת התפקיד הממתן 
 ( 002455950. )2017של מנגנוני ההגנה[. תשע"ז 

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

 .אכילה כפיתית

 .הבטים פסיכולוגיים --הפרעות אכילה אצל נשים 

 .התעללות פסיכולוגית

 (מנגנוני הגנה )פסיכולוגיה

 .הבטים פסיכולוגיים --אישיות 

 .פסיכולוגיה --מתמכרים 

 .פסיכולוגיה -- נשים נפגעות התעללות

 .פסיכולוגיה --קרבנות של אלימות במשפחה 

 .הבטים פסיכולוגיים -- אלימות בין בני זוג
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 



 אסט.הש תשע"ז 616.85852
מחבר. השוואת מדדי סכמות ומודים בקרב סובלים מהפרעת אישיות  -1982אסטרכן, דניאל, 

השואת ] .דניאל אסטרכן / CMRS מול קידוד פגישות בשיטת SMI-ו YSQ הימנעותית : שאלוני
 ( 002456044) .2017נעותית[. תשע"ז מדדי סכמות ומודים בקרב סובלים מהפרעת אישיות המ

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

 .טפול --הפרעת אישיות המנעותית 

 .טפול --חולים  --הפרעת אישיות המנעותית 

 .סכמה תרפיה

 .אישיות ורגשות
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 ברנ.נצ תשע"ז 618.9285882

מאנגלית:  ; בר. ניצוץ : סיפורה של אם שטיפחה גאון / קריסטין בארנטברנט, קריסטין מח
[. 2017ביתן, ]תשע"ז -זמורה ,ברוך. ]נצוץ[. פארק תעשיות חמן, חבל מודיעין : כנרת-ברוריה בן

(002456544 ) 

 .בריאות הנפש -- -1998ברנט, ג'יקוב, 

 .שקום --ילדים אוטיסטיים 

 .ארועים --אוטיזם אצל ילדים 

 .ארועים --ות לילדים אוטיסטיים אמה
 ספרייה :

Education 

 

 

 גיל.חי תשע"ז 636.0887019

הקשרים טיפוליים /  : גילשטרום, רחל מחבר. חיות מחמד במשפחה : הגלוי, הסמוי ומה שביניהם
 ( 002452984) .[2017אביב : גוונים, ]תשע"ז -רחל גילשטרום )וינברגר(. תל

 .שמושים תרפיים --חיות מחמד 

 .הבטים פסיכולוגיים --חיות מחמד 

 .הבטים פסיכולוגיים --בעלי חיים -יחסי אדם

 .פסיכולוגיה -- חיות מחמד, בעלים
 ספרייה :

Education 

 

 

 תקנ.הד תשע"ז 657.0218

/ חברי ועדת המומחים לתרגום התקינה הבינלאומית: קרן  2016במאי  31נכון ליום  : IFRSתקני 
אחרים[. תל אביב : לשכת רואי חשבון בישראל ;  11-יהודה אלגריסי ]ואטיאס, אתי איינהורן, 

 ( 002454489[. המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, )2016]תשע"ז 

 .תקנים --חשבונאות 

 .ישראל -- תקנים --חשבונאות 
 ספרייה :

Economics 

 

 
 

  



 שרמ.תו תשע"ז 658.421

 / הזנק ומקומן ביחסי הגומלין בין חלקי הארגוןמחבר. תודעות זמן בחברות  -1984ליטל,  ,שרמן

 ( 002454684. )2017ליטל שרמן. תשע"ז 

 .המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה -- עבודות לתאר שני --אילן -אוניברסיטת בר

 .תרבות ארגונית

 .התנהגות ארגונית

 .נהול --מפעלים עסקיים חדשים 

 .נהול זמן

 .תפיסת זמן

 .יםהבטים כלכלי -- זמן

 .לחץ בעבודה

 .עמדות --אנשי עסקים 

 .עמדות -- מנהלים בכירים

 .עמדות --צותים במקומות עבודה 

 .עמדות -- קפיטליסטים ואנשי כספים
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

 אבר.הש תשע"ז 658.8342
מחבר. השפעת מטרת רכישה ומשתנים אישיותיים על העדפות צרכנים  -1978אברמוביץ, אלון, 

 ( 002455978. )2017ורות מידע באינטרנט / מאת: אלון אברמוביץ. תשע"ז למק

 .המחלקה ללמודי מידע --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר

 .התנהגות ,צרכנים

 .צרכנים, העדפות

 .קבלת החלטות

 .אישיות

 .תגוביות

 .קניות מקונות

 .תירות --מידע, מערכות לאחסון ולדליה 

 .ות דיון אלקטרוניותקבוצ --תירות 

 .השפעה --רשתות חברתיות באינטרנט 

 .תכן מבסס משתמש

 .חברת המידע
 ספרייה :

Information Science 

 

 

 מלי.אמ תשע"ז 704.9484
מחבר. אמנות כפרשנות : פרשת השבוע בראי האומנות / יעל מאלי ; עריכה: צור  -1974מלי, יעל, 

 ( 002455595) .2017: ספרי חמד, ארליך. ראשון לציון : ידיעות אחרונות 

 .איורים -- --תורה  --תנ"ך. 

 .באמנות -- -- תורה --תנ"ך. 

 .בקרת ופרשנות -- --תורה  --תנ"ך. 

 .פרשת השבוע
 ספרייה :

Judaica 

 

 
 



 מאי.אמ תשע"ח 709.02
. מאיר, מתי מחבר. אמנות ימי הביניים באירופה ובביזנטיון / מתי מאיר ; עורכת: רוני אמיר

 .[-2017 -]אמנות ימי הבינים באירופה ובביזנטיון[. רעננה : האוניברסיטה הפתוחה, ]תשע"ח

(002456559 ) 

 .אירופה --אמנות ימי הבינים 

 .ביזנטיון -- אמנות ימי הבינים

 .אמנות ביזנטית

 .500-1500 ,ימי הבינים --אמנות נוצרית וסמליות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 כ"חציר.מפ תש 759

 .1968אביב : מ.ק.מ, ]תשכ"ח[ -ציירים מפורסמים. ]צירים מפרסמים[. מהדורה ראשונה. תל

(002455864 ) 

 .היסטוריה --ציור 

 .היסטוריה --ציור אירופי 

 .אירופה -- צירים
 ספרייה :

Judaica 

 

 

 נצר.מע תשע"ו 791.437
אנגלופולוס / רות נצר ;  נצר, רות מחבר. מעגל החיים : בסרטים של אקירה קורוסאווה ותיאו

 ( 002452803. )2016עורכת הספר: נוגה שטיאסני. תל אביב : רסלינג, ]תשע"ו[ 

 .בקרת ופרשנות -- 1910-1998אקירה,  ,קורסוה

 .בקרת ופרשנות -- 1935-2012אנגלופולוס, תאודורוס, 

 .מיתוס בקולנוע

 .הבטים פסיכולוגיים --קולנוע 

 .פסיכולוגיה יונגינית

 .הבטים פסיכולוגיים --החיים האנושי  מחזור
 ספרייה :

Far East 

 

 

 לרס.חו תשע"ז 818.5
מחבר. חוצה את הקו / נלה לרסן ; תרגום מאנגלית, הערות ואחרית דבר:  1891-1964לרסן, נלה, 

 ( 002454389[. )2017תמר משמר ; עריכה: דבורה נגבי. תל אביב : עם עובד, ]תשע"ז 

 .ספרת --שיקגו  --ארה"ב  --ניות נשים אמריקניות אפריק

 .ספרת --יחסים בין גזעיים  --ארה"ב 

 .ספרת --יחסים בין גזעיים 

 ספרת --ארה"ב  --בני תערבת 

 .ספרת -- (.הרלם )ניו יורק, נ.י
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 



 סיל.בח תשע"ז 818.5

נגלית: יעל אכמון ; עורך מחבר. הבחורה האנגלייה / דניאל סילבה ; מא -1960דניאל,  ,סילבה
ביתן, -זמורה ,הספר: אסף אשרי. ]הבחורה האנגליה[. פארק תעשיות חמן, חבל מודיעין : כנרת

 ( 002452790[. )2017]תשע"ז 

 .ספרת -- (אלון, גבריאל )דמות בדיונית

 .ספרת --קציני מודיעין 
 ספרת --בריטניה  --ראשי ממשלה 

 .ספרת --צרפת( )קורסיקה 

 .ספרת -- מוסד למודיעין ולתפקידים מיחדיםישראל. ה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 פרנ.אי תשע"ז 818.5

ג'ונתן מחבר. איך להיות לבד / ג'ונתן פראנזן ; תרגמה מאנגלית: מרינה גרוס לרנר. תל  ,פרנזן
 ספרייה :( 002454382. )2017אביב : עם עובד, תשע"ז 

Literature 

 

 

 ארנ.אח תשע"ז 818.6
שמן : -ס, פמלה מחבר. אחת עשרה שעות / פמלה ארנס ; מאנגלית: אורית הראל. מושב בןארנ

 ( 002454393) .[2017כתר, ]

 .ספרת --לדה 

 .ספרת --ידידות נשית 

 .ספרת --הבטים פסיכולוגיים  --אמהּות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 קרס.פט תשע"ז 818.6
סאנה קרסיקוב ; מאנגלית: אמיר צוקרמן. פארק  מחבר. הפטריוטים / -1979קרסיקוב, סנה, 

[. 2017תשע"ז ] ,ביתן, דביר-תעשיות חמן, חבל מודיעין : מחברות לספרות ; כנרת, זמורה
(002454391 ) 

 .ספרת --רוסיה  --אמריקנים 

 .ספרת --פדרציה( )רוסיה  --משפחות 

 .ספרת --ארה"ב  --משפחות 

 .ספרת --המלחמה הקרה 

 .ספרת -- 20-המאה ה --וריה היסט --ארה"ב 

 .ספרת -- 20-המאה ה --היסטוריה  --מוסקבה )רוסיה( 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 גיב.חו תשע"ז 828.91

מחבר. חוות קולד קומפורט / סטלה גיבונס ; מאנגלית: שהם סמיט  1902-1989סטלה,  ,גיבונס
 .2017; הוד השרון : הכורסא,  ואמנון כץ. ]חות קולד קומפורט[. ]ירושלים[ : תשע נשמות

(002454396 ) 

 .ספרת -- אנגליה --משפחות כפריות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

 סמי.סו תשע"ז 828.92

-זידי מחבר. סווינג טיים / זיידי סמית ; מאנגלית: קטיה בנוביץ'. ]סוינג טים[. מושב בן ,סמית
 ( 002454410[. )2017שמן : מודן, ]

 .תספר --רקדניות 

 .ספרת -- ידידות נשית

 .ספרת --נשים שחרות 

 .ספרת --יחסים בין גזעיים 

 ספרת -- (לונדון )אנגליה

 .ספרת --אפריקה המערבית 
 ספרייה :

Literature 

 

 

 ולס.על תשע"ז 833.92

ארז וולק. תל אביב :  :מחבר. על סוף הבדידות / בנדיקט ולס ; מגרמנית -1984ולס, בנדיקט, 
 ( 002454294[ )2017ד, ]הקיבוץ המאוח

 .ספרת --שכול 

 .ספרת --אחאים 

 .ספרת --יתומים 

 .ספרת -- סודות משפחתיים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 אני. כך תשע"ז 853.92

מחבר. כך על פני האדמה / דווידה אניה ; מאיטלקית: מונה גודאר. חבל  -1974דוידה,  ,אניה
 ( 002449391[. )2017 ביתן, ]תשע"ז-מודיעין : כנרת, זמורה

 .ספרת -- איטליה --משפחות 

 .ספרת --איטליה  --אהבה 

 .ספרת --איטליה  --בגידה )בנישואין( 

 .ספרת --איטליה  --מות 

 .ספרת -- (סיציליה )איטליה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 ביס.אל תשע"ז 863.64

 ; ית: שוש נבון. ירושלים : כרמלסרחיו מחבר. אלה היו השמים / סרחיו ביסיו ; מספרד ,ביסיו

 ( 002454277. )2017תשע נשמות, ]תשע"ז[ 

 .ספרת --בעל ואשה 

 .ספרת -- אנס

 .ספרת -- ארועים משני חיים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 
 

  



 פינ.פל תשע"ז 863.7

אברי  מחבר. פלופ / רפאל פינדו ; מספרדית : ארז וולק ; עריכת תרגום: 1954-2006רפאל,  ,פינדו
 ספרייה :( 002456009. )2017הרלינג. ירושלים : תשע נשמות, ]תשע"ז[ 

Literature 

 

 

 בור)צופ( תשע"ז 868.6

מחבר. החיפוש אחר המוחלט בכתביהם של בורחס ושלינג : שי צופיוף. ]החפוש  -1989צופיוף, שי, 
 ( 002455838. )2017אחר המחלט בכתביהם של בורחס ושלינג[. תשע"ז 

 .המחלקה לספרות משוה --עבודות לתאר שני  -- אילן-רסיטת בראוניב

 .בקרת ופרשנות --בורחס, חורחה לואיס 

 .בקרת ופרשנות --שלינג, פרידריך וילהלם יוסף פון 

 .המחלט

 .גרמניה --פילוסופים 

 .19-המאה ה --פילוסופיה גרמנית 

 .20-המאה ה --סופרים ארגנטינאים 

 .ריה ובקרתהיסטו --ספרות ארגנטינאית 

 .ארגנטינאית וגרמנית --ספרות משוה 

 .גרמנית וארגנטינאית --ספרות משוה 
 ספרייה :

Literature 

 

 

 ז'ור.לי תשע"ז 869.342
ז'ורז', לידיה מחבר. ליל הנשים השרות / לידיה ז'ורז' ; מפורטוגזית: מרים טבעון ; עורך 

 ( 002454607) .2017תשע"ז  ברק[ : הוצאת הקיבוץ המאוחד,-התרגום: מנחם פרי. ]בני

 .תרגומים לעברית --פורטוגזית, ספרת 

 .ספרת -- נשים זמרות

 .ספרת -- אפריקה --מושבות  --פורטוגל 
 ספרייה :

Literature 

 

 

 מיק.כר תשע"ח 891.7142

מחבר. כריסטופר קולומבוס ושירים אחרים / ולדימיר  1893-1930ולדימיר,  ,מיקובסקי
והוסיף מסה: עמינדב דיקמן ; עבודות: יגאל תומרקין. ]תל אביב[ : קשב תרגם  ; מאיאקובסקי

 ( 002455946. )2017תשע"ח  ,לשירה
 1893-1930מיקובסקי, ולדימיר, 

 .תרגומים לעברית -- רוסית, שירה
 ספרייה :

Literature 

 

 

 חכמ.חי תשע"ז 894.35
; תרגם מטורקית: רמי סערי ; מחבר. החיים יפים, אחי / נזים חיכמת  1902-1963חכמת, נאזם, 

 ספרייה :( 002456093. )2017אחרית דבר: בני ציפר. ירושלים : כרמל, תשע"ז 

Literature 

 

 

  



 טננ.של תשע"ז 943.08

שלום, פליטים! / טוביה טננבום ; מאנגלית: אורי רדלר ; צילומים: איזי  .טננבום, טוביה מחבר
 ( 002455476) .2017מאיר, תשע"ז -סלע :טננבום. אשקלון 

 .מצב חברתי --גרמניה  --פליטים 

 .גרמניה --מדיניות ממשלתית  --פליטים 

 .גרמניה --מחנות פליטים 

 .גרמניה -- אנטישמיות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 בלו.קב תשע"ז 962.054
מחבר. קבוצות וארגונים אסלאמיים רדיקליים בתקופת סאדאת ומבארכ  -1957בלונד, יפה, 

 ( 002456429. )2017( / מאת: יפה בלונד. תשע"ז 1990-1970)

 .המחלקה ללמודי המזרח התיכון --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר

 .סיד ,קוטב

 (האחים המסלמים )מצרים

 .מצרים --פונדמנטליזם אסלאמי 

 .מצרים --אסלאם ופוליטיקה 

 .1970-1981 --פוליטיקה וממשל  --מצרים 

 -1981 --פוליטיקה וממשל  --מצרים 
 ספרייה :

History 

 

 

 עוד.אס תשע"ח 967.8
עודד, אריה מחבר. אסלאם ומדינה במזרח אפריקה והופעת הארגונים המוסלמיים הקיצוניים : 

 ( 002455276[. )2017תשע"ח ] ,NY : MultiEducator .טנזיה כמקרה בוחן / אריה עודד

 .טנזניה --נשיאים 

 .יקה וממשלפוליט --טנזניה 

 .1964עד  --היסטוריה  --טנזניה 

 -1964 --היסטוריה  --טנזניה 

 .ישראל -- יחסי חוץ --טנזניה 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

 קמי.שנ תשע"ז 973.0496073
מחבר. שינוי עתיד להגיע: מוזיקה שחורה ככלי במאבק למען שוויון  -1989קמינסקי, ליבת, 

רית / ליבת קמינסקי. ]שנוי עתיד להגיע: מוסיקה שחרה ככלי זכויות לשחורים בארצות הב
 ( 002456445. )2017במאבק למען שויון זכיות לשחרים בארצות הברית[. תשע"ז 

 .המחלקה להיסטוריה כללית --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .ארה"ב --שויון 

 .סטוריה ובקרתהי --שירים ומוסיקה  --ארה"ב  --אמריקנים אפריקניים 

 .היסטוריה ובקרת --ארה"ב  --מוסיקה 

 .20-המאה ה --היסטוריה  --זכיות האזרח  --אמריקנים אפריקניים 
 ספרייה :

History 

 

 



(1)E355 עמי.חד תשע"ז 
הכאב הבלתי  -מחבר. "חדל אש, צה"ל, צה"ל..." : ירי כוחותינו על כוחותינו  -1967עמידרור, בעז, 

שמן : מודן ; -אריה שרביט. מושב בן :ידותית" / בועז עמידרור ; עורך הספרנמנע של ה"אש היד
 ( 002455277[. )2017]תל אביב[ : מערכות, ]

 .תורת המלחמה

 .אש כוחותינו

 .ישראל --אש כוחותינו 

 .ישראל -- נפגעי קרבות
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

(1)E394.26 שלו.שנ תשל"ח 

גדן ציורים : מבחר עבודות של תלמידי מגמות האמנות בביה"ס שנה למדינת ישראל : או 30
 ( 002455577) .1978 ,אגף החינוך -יפו. תל אביב יפו : עירית תל אביב יפו -התיכוניים בתל אביב

 .יום העצמאות

 .כרזות ישראליות

 .תערוכות -- ישראל --אמנות ילדים 
 ספרייה :

Cen.lib-Special Books 

 

 

(438)D47  תש"זינו.אד 

הקדמה מאת: פרופ.  ; ינובר, ברוך מחבר. אדם בעירו : פרקי זכרונות על הרובישוב / ב. ינובר
 ( 002455135) .[1947]פישל שניאורסון. תל אביב : הוצאת רעות של פקידי עירית ת"א, תש"ז 

 ינובר, ברוך

 .היסטוריה -- הרובישוב --פולין  --יהודים 

 .ייםספורים איש --הרובישוב )פולין( 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

(477.1)D47 ברק.חש תשע"ז 
ברקוביץ', צ'רנה מחבר. חששנו פן נתפוגג : יומן מטרנסניסטריה ; זיכרונות מן הצבא הבריטי / 

צ'רנה ברקוביץ', וילי ברקוביץ' ; עריכה מדעית: גלי תיבון ; עריכה והבאה לדפוס: חדוה מלכיאור 
 ( 002446431. )2016תשע"ז  ,כון הבין לאומי לחקר השואהכהן. ירושלים : יד ושם, המ

 ברקוביץ', צ'רנה
 ברקוביץ', וילי

 .ביוגרפיה --קימפולונג  --רומניה  -- יהודים

 .ספורים אישיים --רומניה  --שואה 

 .טרנסניסטריה --אוקראינה  --גטאות יהודיים 

 .יומנים -- ישראל --חילים יהודיים 

 (שרגורוד )אוקראינה

 (גורוד )אוקראינהשר

 (אוקראינה-רומניה)בוקובינה 

 (אוקראינה)טרנסניסטריה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



(492)D47 תשע"ח (פרנ)פול 
פולמן, ארי מחבר. אנה פרנק : היומן הגרפי / עיבד: ארי פולמן ; אייר: דוד פולונסקי ; תרגום 

ות חמן, חבל מודיעין : דביר, ]תשע"ח קלפ. פארק תעשי-מאנגלית והתאמה לרומן גרפי: מיכל פז
2017( .]002456043 ) 

 .ספרות ילדים ונער --פרנק, אנה 

 .ספרות ילדים ונער --ילדים בשואה 

 .ספרות ילדים ונער --הולנד  --שואה 

 .ישראל --ספרי קומיקס 
 ספרייה :

French 

 

 

A18 יהו.ומ תשע"ח 

 /המהר"ל מפראג  ...ורים הנוגעים לדברייהודה ליואי בן בצלאל מחבר. ומסרה ליהושע : ביא
מתוך משא ומתן... בין... רבי משה שפירא לתלמידו... רבי יהושע דוד הרטמן, כפי שהובאו 

בהערותיו לספרי המהר"ל ; נלקט ונערך... על ידי בני המחבר: הרב יחזקאל, הרב משה יונה והרב 
 ( 002455710) .[2017]"ח ניו יורק : מכון ירושלים, תשע-חנוך דב ]הרטמן[. ירושלם

 .ערכים לפי אלף בית --ציטטות  --יהודה ליואי בן בצלאל 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A19 אמו)וקס( תשע"ז-בן 

מחבר. הרב אליהו בן אמוזג : הדת האוניברסלית כמניע לכתיבת פירושו  -1955יואב,  ,וקסלר
 .2016: יואב וקסלר. תשע"ז למקרא, כתביו העבריים וספרו "ישראל והאנושות" / מאת

(002455835 ) 

 .המחלקה למחשבת ישראל --עבודות לתאר שלישי  --אוניברסיטת בר אילן 

 .בקרת ופרשנות --בן אמוזג, אליהו 

 .איטליה -- פילוסופים יהודיים

 .19-המאה ה --פילוסופיה יהודית 

 .מונותאיזם
 ספרייה :

Philosophy 

 

 

A19 וסר.שע תשע"ז 
נן בונם מחבר. שער אלחנן : קובץ מאמרים / מאת... רבי אלחנן בונם וסרמן, ראש וסרמן, אלח

ונלוה אליו עיונים... עסקי  ...ישיבת 'אהל תורה' ברנביץ ; עם ביאורים, פירושים, הוספות וציונים
לייקוואוד : מכון סופרים, תשע"ז  .ציון זעלענגוט-השער... מאתי נפתלי בלאאמו"ר ר' יצחק בן

[2017.] (002454421 ) 
 ברקוביץ, גיננדל

 .מחשבת ישראל
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



A37 ארי.טה תשע"ב 
-קרו, יוסף בן אפרים מחבר. טהרת התפלה : על דיני הרחקה בק"ש ובתפלה, שו"ע או"ח סי' עג

כולל הערות וביאורים בדברי נו"כ השו"ע ובדברי... המשנה ברורה... / מאת משה  : פח
טהרת התפלה[. ]מהדורה[ תנינא.. בני ברק : משה אריאל,  -.. פרץ אריאל. ]שלחן ערוך בלאאמו"ר.

 ( 002455488תשע"ב. )

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

 .הלכה -- -- קריאת שמע --תפלות. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A37 עמא.תפ תשע"ח 
ואל מחבר. תפלה לדוד : הכולל כל משפטי המאה ברכות שחייב אדם לומר בכל עמאר, דוד בן שמ

לרבינו... כמוהר"ר דוד עמאר... ; נדפס ונסדר מחדש... ובתוספת תיקונים וציונים ומעלות  / יום
רבות, הערות כת"י מגליונות... של... רבינו עובדיה יוסף, ועליו נלוו הערות משכיל לדוד, חברתיו... 

 ( 002456954[. )2017תן. ירושלים : מכון הכתר, תשע"ח ]ישראל בי
 עמאר, דוד בן שמואל

 .הלכה -- ברכות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A38 דין.אס תשע"ה 
דין, נסים בן שלמה מחבר. ג' ספרים : אסור ברהטים : י"ח מאמרים, חדושים ובאורים מענייני 

כבו ארגמן : י"ח מאמרים, חדושים ובאורים הילולת רשב"י, חג שבועות ועניינים שונים ; מר
בעניינים שונים ; זהב סגור : י"ח מאמרים, חדושים ובאורים בעניינים שונים / ... נסים דיין... 

 ( 002456259]שלושה ספרים[. בני ברק : נסים דיין, תשע"ה. )
 שמעון בן יוחאי, תנא

 .דרושים, שיחות ואמרים --לג בעמר 

 .יחות ואמריםדרושים, ש --שבועות 

 .דרושים, שיחות ואמרים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A45 חיו)טננ( תשע"ז 
אמרי טל : דרשות ושיחות באמונה וקווים לדמותה של אביטל יהודית חיון ז"ל / איסוף החומר 

 -עריכת חלק מן הדרשות  ;מרים טננבאום  -והקלדתו, שיכתוב השיחות והדרשות והגהה סופית 
 002453353משפחת חיון[, תשע"ז. )] : הרב יהודה אדרי. נוף איילון -; עריכה כללית  ליאור מימון

) 
 1992-2012חיון, אביטל יהודית, 

 (יהדות)אמונה 

 .דרשות

 .ביוגרפיה --ישראל  --נשים יהודיות 
 ספרייה :

Beit Hamidrash 

 

 

  



A52 ברו.או תשע"ז 
פוסים ומכתבי יד, ערוכים לפי סדר אוצר הגאונים החדש : מסכת בבא בתרא : מקורות מד

ירחמיאל ברודי, כרמיאל כהן, יהודה צבי שטמפפר. ירושלים :  / התלמוד, בליווי הערות ומפתחות
 ( 002456888. )2017תשע"ז  ,מרכז מורשת הרב נסים

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

 .ספרות הגאונים
 ספרייה :

Judaica 

 

 

A53 "חשטי.של תשע 
משה בן מימון מחבר. משנה תורה / לרבי משה בן מימון ; שולחן מלכים : מהדורה מדויקת 

ומבוארת, עם פסקי הלכה, פרטי דינים ומנהגים והרחבות בענייני הלכה ובנושאים... שהתחדשו 
ישראל )שטיינזלץ( ; מהדיר הנוסח: הרב יצחק שילת ; עורך ראשי: -מאת הרב עדין אבן ,בימינו

תשע"ח )ירושלים([. מהדורה  -פיאלקוף ; עורך משנה: הרב דניאל ביג'ל. ]משנה תורה הרב דוד 
 ( 002456891) .2017שנייה.. ירושלים : קורן ; המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים, ]תשע"ח[ 

 .חבורים פופולריים --באורים  --משה בן מימון.. משנה תורה 
 לקסיקונים --פרשני המשנה תורה 

 ספרייה :

Judaica 

 

 

A67 קרו.שפ תשע"ז 
קרויס, שמואל דוד מחבר. שפתי חן : הקדמה לספרי חסידות : קדושת ועבודת הימים הנוראים 
מר"ח אלול עד אחרי יום הקדוש... / עפ"י דרכו ושיטתו של... רבי שמואל קרויס... ; נרשם ויצא 

י מענדלאוויטש, ]תשע"ז[. לאור... ע"י תלמידו חיים צבי מנחם מענדלאוויטש. מאנסי : חיים צב
(002454829 ) 

 .דרושים, שיחות ואמרים --אלול )חודש( 

 .דרושים, שיחות ואמרים --ימים נוראים 

 .דרושים, שיחות ואמרים --חסידות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A016 אלי.הע תשע"ז 

-פרדיגמה הפוסטמחבר. הערכה ותיאור של צילום בארכיונים בישראל לאור ה -1971קרין  ,אליהו
מודרנית בארכיונאות / קארין אליהו. ]הערכה ותאור של צלום בארכיונים בישראל לאור 

 ( 002455725. )2017מודרנית בארכיונאות[. תשע"ז -הפרדיגמה הפוסט

 .המחלקה ללמודי מידע --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .ישראל --ארכיונים 

 .הערכה --ישראל  --צלום 

 .פוסטמודרניזם
 ספרייה :

Information Science 

 

 

  



A072.1 קשט.דר תרס"ה 

החוברת הזאת... יפורט בה הנהגת הת"ת הכללי שבחברת  :קשטיל, יהודה מחבר. דרכי נועם 
רחובות לעדת הבוכארים תושבי עיה"ק... / בהסכמת ראשי הועד ונשיא החברה... ר' אברהם 

 ( 002456587[. )1905וציא לאור לא ידוע[, תרס"ה ]מ] : אמינוף. ]דרכי נעם[. ירושלם

 .תכניות למודים --חדר )חנוך יהודי( 
 ספרייה :

Cen.lib-Rare Books 

 

 

A077.2 הור.תפ תשס"ז 
הורביץ, משה בן פנחס דוד מחבר. תפארת הלויים : והוא ליקוט דא"ח... על עניני בר מצוה... / 

ץ, מבוסטון[... ומחובר ליקוטים... מרבוה"ק על מכ"ק רבינו ]הרב משה ב"ר פנחס דוד הורבי
 ( 002382883) .[פרשת תרומה. ]ביתר עלית[ : מכון זכרון ברוך, ]תשס"ז

 הורביץ, יהושע בן משה שמעון

 .דרשות --בר מצוה 

 .ספרות עיונית -- -1915 -- חסידות

 .ספרות עיונית --בוסטון )חסידות( 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A077.3 ה.תו תשע"חהכ 

ישראל מאיר בן אריה זאב מחבר. תורה אור : ... בו נאסף ונקבץ אגדות חז"ל מש"ס  ,הכהן
ומדרשים וזהר... המעוררות ומזכירות לאדם את גודל חיובו ללימוד התורה וביותר ללימוד סדר 

בן הר"ר  הקדשים... / ... ישראל מאיר ב"ר ארי' זאב הכהן ; ... נערך, בואר... ע"י בן ציון שכנא
 002456802) .[2017]משה גליק, בנימין בן הר"ר יצחק זליגמן. ירושלים : תורת השחר, תשע"ח 

) 

 -- .סדר קדשים --תלמוד בבלי. 

 .תלמוד תורה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A077.3 שור.קו תשע"ז 

. והליכות אברהם יהודה אריה ליב בן פינחס זליג מחבר. קול אריה : אוסף... הדרכות.. ,שורץ
 ; ...ומנהגים על עניני לימוד התורה / מלוקט ממשנתם של... בעל קול אריה וצאצאיו הרבנים

נלקטו, נערכו ונסדרו עם מקורות, הערות והארות בשם באר נפתלי ע"י נכדו נפתלי עהרענרייך, 
 ( 002454339) .הרב ממאד. ברוקלין, ניו יארק : חברה מפיצי תורה ממשפחת קול אריה, תשע"ז

 .תלמוד תורה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A081 דין.אל תשע"ה 
דין, נסים בן שלמה מחבר. ג' ספרים : אלף כסף : י"ח מאמרים, חדושים ובאורים בעניינים שונים 

רגע הים : י"ח מאמרים, חדושים  ; ; קולך ערב : י"ז מאמרים, חדושים ובאורים בעניינים שונים
/ ... נסים דיין... ]שלושה ספרים[. בני ברק : נסים דיין, תשע"ה. ובאורים בעניינים שונים 

(002456257 ) 

 .דרושים, שיחות ואמרים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

A081 דין.אש תשע"ו 

נסים בן שלמה מחבר. ג' ספרים : אש תמיד : י"ח מאמרים, חדושים ובאורים מעניינים  ,דין
י"ח  : שים ובאורים מעניינים שונים ; הסנה בער באששונים ; אשא עיני : י"ח מאמרים, חדו

מאמרים, חדושים ובאורים מעניינים שונים / ... נסים דיין... ]שלושה ספרים[. בני ברק : נסים 
 ( 002456260דיין, תשע"ו. )

 .דרושים, שיחות ואמרים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A081 דין.זר תשע"ה 

רים : זרע אמת : י"ח מאמרים, חדושים ובאורים בעניינים שונים נסים בן שלמה מחבר. ג' ספ ,דין
; עבדך יעקב : י"ח מאמרים, חדושים ובאורים בעניינים שונים, ומהם ח' מאמרים מענייני ראש 

נסים דיין... ]שלושה  ... / השנה ; על ימים יסדה : י"ח מאמרים, חדושים ובאורים בעניינים שונים
 ( 002456263יין, תשע"ה. )ספרים[. בני ברק : נסים ד

 .דרושים, שיחות ואמרים

 .דרושים, שיחות ואמרים --ראש השנה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A081 דין.טר תשע"ו 

נסים בן שלמה מחבר. ג' ספרים : טרף ליראיו : י"ח מאמרים, חדושים ובאורים מעניינים  ,דין
ייני חנוכה, חג שבועות ועניינים שונים ; ארץ שונים ; פרי עץ : י"ח מאמרים, חדושים ובאורים מענ

שלושה ספרים[. בני ] ...הצבי : י"ח מאמרים, חדושים ובאורים מעניינים שונים / ... נסים דיין
 ( 002456264ברק : נסים דיין, תשע"ו. )

 .דרושים, שיחות ואמרים

 .דרושים, שיחות ואמרים --חנכה 

 .דרושים, שיחות ואמרים --שבועות 
 ה :ספריי

Cen.lib-Stacks 

 

 

A081 דין.ככ תשע"ה 

נסים בן שלמה מחבר. ג' ספרים : ככרי זהב : י"ט מאמרים, חדושים ובאורים בעניינים שונים  ,דין
; אור החמה : י"ח מאמרים, חדושים ובאורים בעניינים שונים ; כמראה הקשת : י"ג מאמרים 

נסים דיין,  :.. ]שלושה ספרים[. בני ברק מענייני ל"ג בעומר, הילולת רשב"י / ... נסים דיין.
 ( 002456267תשע"ה. )

 שמעון בן יוחאי, תנא

 .דרושים, שיחות ואמרים

 .דרושים, שיחות ואמרים --לג בעמר 

 .דרושים, שיחות ואמרים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



A081 דין.מו תשע"ד 

רים, חדושים ובאורים, בהלכה נסים בן שלמה מחבר. ב' ספרים : מוצאי מים : כ"ב מאמ ,דין
ובאגדה, בעניינים שונים ; תקות רחל : כ"ח מאמרים, חדושים ובאורים בענייני פורים ועניינים 

 ( 002456268) .שונים / ... נסים דיין... ]שני ספרים[. בני ברק : נסים דיין, תשע"ד

 .דרושים, שיחות ואמרים

 .דרושים, שיחות ואמרים --פורים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A081 דין.עצ תשע"ו 

נסים בן שלמה מחבר. ג' ספרים : עצי גפר : י"ח מאמרים, חדושים ובאורים מעניינים שונים  ,דין
י"ח  : ; כרביבים עלי עשב : י"ח מאמרים, חדושים ובאורים מעניינים שונים ; פרה ורבה

]שלושה ספרים[. בני ברק : נסים מאמרים, חדושים ובאורים מעניינים שונים / ... נסים דיין... 
 ( 002456269דיין, תשע"ו. )

 .דרושים, שיחות ואמרים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A081 דין.צה תשע"ו 

נסים בן שלמה מחבר. ג' ספרים : צהר לתיבה : י"ח מאמרים, חדושים ובאורים מעניינים  ,דין
נים שונים ; אוצר התורה : י"ח שונים ; רמון מצא : י"ח מאמרים, חדושים ובאורים מעניי

נסים  :מאמרים, חדושים ובאורים מעניינים שונים / ... נסים דיין... ]שלושה ספרים[. בני ברק 
 ( 002456271דיין, תשע"ו. )

 .דרושים, שיחות ואמרים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A081 הרצ.פר תשע"ז 

הו / מאת הרב ישעיהו הרצל, רב העיר ישעיהו בן מיכאל פנחס ליבוש מחבר. פרדס ישעי ,הרצל
-[2017]נצרת עילית ; עריכה: ... ]בנו[ ר' שניאור זלמן הרצל. נצרת עילית : ישעיהו הרצל, תשע"ז 

. (002455432 ) 

 .באורים -- --תלמוד בבלי 

 .מאמרים --הלכה 

 .חבורים פופולריים --שאלות ותשובות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A124 דדין.הנ תשע" 
דין, נסים בן שלמה מחבר. הנה מלכך יבוא לך : מ"ב מאמרים, חדושים ובאורים בדברי רבותינו 

מענייני הציפיה לישועה בביאת משיחנו ובנין בית מקדשנו וקצת מאמרים אחרים מעניינים שונים 
 ( 002456262) ./ ... נסים דיין... בני ברק : נסים דיין, תשע"ד

 .גאלה

 .משיח

 .דרושים, שיחות ואמרים --בית המקדש 

 .שיחות ואמרים ,דרושים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

A124 מתקרבים תשע"ד 
מתקרבים לשנת תשע"ה שנת הקץ של ה'עץ חיים' להאריז"ל... : וסיום תהליך הקץ של הזוהר, 

והקשר  ,שהחל בשנת תשע"ב : דברים מגדולי ישראל שליט"א על המצב של כלל ישראל כיום
בפתח : ליקוט מתוך עלוני סוד החשמל משנת תשע"ד. ]ישראל[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, לגאולה ש

 ( 002388429[. )2014תשע"ד ]

 .חשובי קצין

 .גאלה

 .ימות המשיח
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A127 טבר.מכ תשע"ג 

ספרי  יוחנן בן יצחק מחבר. מכירת עולם הבא : בהלכה ובאגדה : ... תשובה... עפ"י ,טברסקי
הפוסקים... בדין הסכם יששכר זבולון, ומכירת... מצוות ועבירות ועולם הבא מאחד לחבירו, 

ובתוכו... עובדות והנהגות ואמרות... מאבותינו ורבותינו... / ... יוחנן טווערסקי בלאאמו"ר 
 ( 002379482) .[2013הרה"צ מסקווירא. ברוקלין : מכון תפארת מרדכי, תשע"ג ]

 ננדלברקוביץ, גי

 .העולם הבא

 (יששכר וזבולון )הסכם בלמוד תורה

 .הלכה --מכירה 

 .אנקדוטות -- רבנים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A129 דין.מס תשע"א 

 ;רוני מחבר. מסע מרתק עם דן לגילוי משמעות החיים / רוני דיין ; עריכה: הרב רפאל שמע  ,דין

רוני ] :[דן לגלוי משמעות החיים[. ]ירושלים תרגום לעברית : דינה רייזה כהן. ]מסע מרתק עם
 ( 002427801דיין[, ]תשע"א[. )

 .יהדות --הבטים דתיים  --חיים 

 (פילוסופיה)משמעות 

 (אדם )תאולוגיה יהודית
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A129.3 פרי.מק תש"ע 
קר חובת האדם פרידמן, שרגא פיבל מחבר. מקדשי שמך : המקוצר : ביאורים ועיונים בקיום עי

בעולמו... לקדש שם שמים בכל הליכות חייו... ונוסף בסופו: קיצור הלכות הנוגעות לקידוש השם 
וחילול השם, הלכות מסירת נפש ודינים שבין ישראל לנכרי / מאת שרגא פייוול פרידמאן. דענווער 

 ( 001203688: שרגא פייוול פרידמאן, תש"ע. )

 (קדוש השם )יהדות

 .הלכה --הדות( קדוש השם )י

 .הלכה --הקרבה עצמית 

 .הלכה -- לא יהודים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 



 

A179 אלד.שב תשע"ז 

מאיר בן יצחק מחבר. שבילי אמונה : כולל פרקי חכמה ודעת וחדו"ת בענינים חשובים  ,אלדבי
ש על פי דפוס וחידושים... ותרופות... לגוף ולנפש... / לרבי מאיר אבן אלדבי ; יוצא ונערך מחד

ראשון... עם השלמות קטעים וחסרון תיבות, ובתוספת הערות והארות חדשות, על ידי יוסף בן 
 ( 002456474יצחק הכהן. במהדורה מפוארת.. ירושלים : יוסף הכהן, תשע"ז. )

 אלדבי, מאיר בן יצחק

 .חבורים קדומים --מדע 

 .ימי הבינים --פילוסופיה יהודית 

 .ביוגרפיה --רבנים 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

A309 מטר.עש תשע"ה 
מטר, דוד יוסף מחבר. 'עשרת הדיברות הן הן גופה של שמע' : עשרת הדיברות בתודעה ובתפילה 

[. 2015לפני חורבן הבית ואחריו / דוד יוסף מטר. ]'עשרת הדברות הן הן גופה של שמע'[. ]
(002440163 ) 

 .היסטוריה ובקרת --תפלות. קריאת שמע 

 .הדברות עשרת

 .היסטוריה -- ליטורגיה --יהדות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A311.6 אבי.טי תשע"ז 

ספרד, עדות המזרח :  ,תפלות.. שמונה עשרה.. תשע"ז.. בני ברק.. טיב התפילה : לפי נוסח אשכנז
טיב ביאור משולש לתפילות הלחש / לוקט, נערך וסודר... על ידי מיכאל בן... הר' נסים אביטן. ]

 ( 002453678התפלה[. בני ברק : מכון הטיב, ]תשע"ז[. )

 .בחינות ושאלות -- --סדור  --תפלות. 

 .תפלות וברכות --שבת 

 .תפלות וברכות -- ראש חדש

 .תפלות וברכות --ימים נוראים 

 .תפלות וברכות --שלוש רגלים 

 .באורים -- -- מחזור --תפלות. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A311.6 [1אבי.טי תשע"ז] 

ספרד, עדות המזרח :  ,תפלות.. שמונה עשרה.. תשע"ז.. בני ברק.. טיב התפילה : לפי נוסח אשכנז
ביאור משולש לתפילות הלחש / לוקט, נערך וסודר... על ידי מיכאל בן... הר' נסים אביטן. ]טיב 

 ( 002456666התפלה[. בני ברק : מכון הטיב, ]תשע"ז[. )

 .בחינות ושאלות -- -- סדור --תפלות. 

 .באורים -- --מחזור  --תפלות. 

 .תפלות וברכות --שבת 

 .תפלות וברכות --ראש חדש 

 .תפלות וברכות --ימים נוראים 

 .תפלות וברכות --שלוש רגלים 
 ספרייה :

Midrasha 



 

 

A311.7 פות.שע תשע"ז 

 / זור ישראלי : ראש השנהמחזור.. נסח לא מסרתי.. תשע"ז. תל אביב.. פותח שער : מח ..תפלות

תשע"ז  ,אביב : משכל, הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד-עורך: זאב קינן. תל
 ספרייה :( 002455253. )2017

Cen.lib-Stacks 

 

 

A311.7 [1פות.שע תשע"ז] 
יפורים תפלות.. מחזור.. נסח לא מסרתי.. תשע"ז. תל אביב.. פותח שער : מחזור ישראלי : יום הכ

אביב : משכל, הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד, תשע"ז -/ עורך: זאב קינן. תל
 ספרייה :( 002455254) 2017

Cen.lib-Stacks 

 

 

A312.2 והדר תשע"ז-עז 

מחזור.. תשע"ז.. בית שמש.. מחזור המבואר מתיבתא : ראש השנה : ... כוונת  ..תפלות
תיה... בשפה ברורה, משולב בתוך תיבות התפילה, מבוא כולל לראש יחד עם תיבו ...התפילה

מצוות היום... והמנהגים, הקדמה מפורטת לכל תפילה ופיוט, על מה נוסדו ומקורם...  ,השנה
 .פסקי דינים ופניני מנהג וטעמים... ]מחזור המבאר מתיבתא[. בית שמש : עוז והדר, תשע"ז

 ספרייה :( 002454845)

Cen.lib-Stacks 

 

 

A312.2 קני.שי תשע"ה 
תפלות.. מחזור.. תשע"ה.. בני ברק.. מחזור לחג הסוכות : נוסח אשכנז : שי"ח שפתותינו / 

העריכה[ ליום טוב ] ; ביאורים ועיונים, ממרן... רבי חיים קניבסקי, ממה שרשם והשיב בכתב ידו
 002455495זון, תשע"ה. )ליפא ישראלזון. ]מחזור לחג הסכות[. בני ברק : יום טוב ליפא ישראל

 ספרייה :(

Cen.lib-Stacks 

 

 

A312.2 תש"ב 
תפלות.. סדור.. תש"ב.. סטמר.. תפלה ישרה וכתר נהורא השלם : על התפלות מכל ימות השנה... / 

מאת... מוהר"ר אהרן הכהן, מ"מ ומו"צ דק"ק זליחוב. סדור ספרד ע"פ נוסח האר"י עם תוספת 
נים... כמו שנדפס בסדור ראדוויל. עם פירוש מספיק על יום כפור דינים ומנהגים מפוסקים אחרו

קטן, הסליחות, היוצרות וההושענות... מלוקט מ"כל בו" ומשאר המדרשים.... כן הוצג בו הפירוש 
השלם... מהבעש"ט, על מזמור קז שבתהלים, הנאמר קודם מנחה בע"ש... בראש הסדור... שלש 

ם הקונטרס נתיב מצותיך : התרי"ג מצות, והוא שיר של הקדמות מהרב המחבר כתר נהורא, וג
בקשה לאמרו בכל יום ויום... ; הובא מחדש לבית הדפוס ע"י מוהר"ר חנני' יו"ט ליפא 

 ( 002383181. )1942תש"ב  ,טייטלבוים. סאטמארנעמעטי : דפוס מאיר ליב הירש

 .מצוות
 ספרייה :

Beit Hamidrash 

 

 

  



A313 גינ.שי תשע"ז 

ברוקלין.. הגדה של פסח שימה בפיהם : דברי תורה על חלק המגיד,  ..פסח.. תשע"ז הגדה של
ומצורף אליו דברי עיון ומחשבה על חג הפסח עם חידושי תורה על עניני החג... / משה גינזבורג 

 ( 002454327בן... ר' אפרים מרדכי ראש ישיבת מיר... ]ברוקלין[ : משה גינזבורג, ]תשע"ז?[. )
 גיננדלברקוביץ, 

 .הלכה -- פסח
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A314.2 רננ.צד תשע"ה 

 : זמירות ופיוטים.. זמירות רננו צדיקים : זמירות לשבת קודש עם סיפורי צדיקים ..תפלות

 : [מיוחדים לספרם על שלחן הסעודה בשב"ק, מסודרים לפי סדר היומא דהילולא. ]ניו יורק

 ( 002454287"ה[. )הוצאת אמירה נעימה, ]בערך תשע

 .ספורי מעשיות --חסידים 

 .ימי זכרון --חסידים 

 .זמירות ופיוטים --שבת 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A317 שוש.רח תשמ"א 

חיים / המחבר חיים שושנה. באר שבע : חיים -חיים רפאל מחבר. רחש לבי דבר טוב ; תו ,שושנה
 ( 002452900?[. )1981שושנה, ]תשמ"א 

 רפאלאטיאס, 

 .שירה דתית יהודית
 ספרייה :

Cen.lib-Special Books 

 

 

A319 כל בניך תשס"ה 
תפלות.. תפלות שונות.. ספר תפילה וכל בנייך לימודי ה' : על הבנים : ובו תפילות על הבנים 

, 5851520ירושלים : טל.  .[והבנות המחולק לימות השבוע. ]ספר תפלה וכל בניך למודי השם
 ( 002384845תשס"ה. )

 .תפלות וברכות --ילדים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A319 פרו.הא תשע"ז 
פירות האילן : לקט תפילות לכל עת. ]פרות האילן[. מהדורת יפה.. ]ישראל[ : ]מוציא לאור לא 

 ( 002454306ידוע[, ]תשע"ז בערך[. )

 -- .תפלות שונות --תפלות. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



A319.2 .חי תשע"זישר 

חיים ישראל יאיר מחבר. חיים של ברכה : באורים והערות על ברכת המזון, על פי  ,ישראלי
 ,ברק : תורה דיליה-הראשונים והאחרונים / ... חיים ישראל יאיר הלוי ישראלי. בני ...דברי

 ( 002456882[. )2017תשע"ז ]

 .באורים -- --ברכת המזון  --תפלות. 

 .באורים -- --לוש ברכה מעין ש -- .תפלות

 .באורים --ברכת המוציא 

 .באורים -- שבע ברכות

 .באורים -- תפלות וברכות --ברית מילה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A381 הגר.קר תשע"ד 

שרגא פיביש, מקוסוב מחבר. קרא לשמש ויזרח אור : ובו יבואר הטעם שנהגו הרבה צדיקים  ,הגר
מאמרים שנמסרו ע"י האדמו"ר מקאסוב ]ר' שרגא פיביש  וחסידים לאחר זמן תפילה בשבת /

מכון שפה ברורה להוצאת דא"ח מאת כ"ק האדמו"ר שליט"א שע"י  : Brooklyn NY .[הגר
 ( 002384367חסידי קאסוב, תשע"ד. )

 .ספרות עיונית --קוסוב )חסידות( 

 .תפלות וברכות --שבת 

 .מנהגים --שבת 

 יהדות -- הבטים דתיים --השכמה 
 פרייה :ס

Cen.lib-Stacks 

 

 

A381 חמד.ימ תשס"ג 

יצא לאור לרגל שבת התאחדות ]במושב אור הגנוז[ סמוך ונראה לאתרא קדישא  :חמדת ימים 
דישיבי"ק דרבנ"י מסאטמאר, פרשת ויגש שנת ה'תשס"ג. ]ירושלים?[ : ישיבה קטנה דרבנו  ,מירון

 ( 002382885יואל מסאטמאר, תשס"ג. )

 .שיחות ואמריםדרושים,  --שבת 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A382.1 המב.יג תשנ"ב 

חידושים, רעיונות  ,המבורגר, יצחק גרשון מחבר. יגיה אור : דרושים וטעמים על שבת הגדול
ופירושים על חג הפסח, וכן על עניני יציאת מצרים וההגדה / ... יצחק גרשון הלוי המבורגר... 

 ( 002456705, תשנ"ב. )ירושלים : יצחק גרשון המבורגר

 .דרושים, שיחות ואמרים --פסח 

 .דרושים, שיחות ואמרים --שבת הגדול 

 .דרושים, שיחות ואמרים -- יציאת מצרים

 .קושיות ותרוצים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



A382.1 כץ.ברי תשע"ד 

.. מוהר"ר יצחק יצחק איזיק בן יואל מחבר. ברית כהונת עולם : לפסח / הכינו וגם חקרו. ,כץ
 .'14מכון סוד ישרים, תשע"ד  : Brooklyn NY .[אייזק הכהן בן מו"ה יואל... ]ברית כהנת עולם

(002384372 ) 

 .דרשות --פסח 

 .קבלה

 .דרושים, שיחות ואמרים --חסידות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A382.1 שור.לק תשע"ז 

 .אייר / ... אברהם הלוי שארר-חודש ניסןאברהם בן גדליהו מחבר. הלקח והלבוב : על  ,שור

 ( 002454385. )2017ברוקלין : אברהם הלוי שארר, תשע"ז 

 .דרשות -- שבת הגדול

 .דרשות --פסח 

 .דרשות -- (איר )חודש
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A382.2 אלש.יר תשע"ז 

אגדה ומוסר בעניני חג  שבועות : שיעורי הלכה ועיון, מאמרי -ירחם מחבר. ירח למועדים  ,אלשין
עריכה: הרב  ; השבועות, שנאמרו בהאי בי אולפנא... בית מדרש גבוה / מאת... רבי ירוחם אלשין

 ( 002454342[. )2017משה גרוען. ליקוואוד : מערכת ירח למועדים, תשע"ז ]

 .דרשות --שבועות 

 .הלכה -- שבועות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A382.3 לוד.יג תשע"ח 

משה מנחם מחבר. יגדיל תורה : אמרות צדיקים ופנינים... על חג הסוכות / נלקט מפי  ,ודמירל
מרקסון.  [ספרים וסופרים, ע"י הרה"ח משה מנחם לודמיר והרב א. מ. י. ]=אברהם מרדכי יוסף

 ( 002455525[. )2017ירושלים : שניאור זלמן לודמיר, תשע"ח ]
 גרוס, שמואל דוד

 .דרושים, שיחות ואמרים -- --קהלת  --תנ"ך. 

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

 .מדריכים --הלכה  --סכות 

 .דרושים, שיחות ואמרים --סכות 

 .אנקדוטות --חסידים 

 .הלולות של צדיקים

 .ספורי מעשיות --צדיקים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



A383 דין.יק תשע"ו 

ים : יקרה מפנינים : נ"ח מאמרים, חדושים ובאורים מענייני נסים בן שלמה מחבר. ג' ספר ,דין
באור  ; ראש השנה, כיפור וסוכות ; פאר וכבוד : י"ח מאמרים, חדושים ובאורים מעניינים שונים

החיים : י"ח מאמרים, חדושים ובאורים מעניינים שונים / ... נסים דיין... ]שלושה ספרים[. בני 
 ( 002456266ברק : נסים דיין, תשע"ו. )

 .דרושים, שיחות ואמרים --ראש השנה 

 .דרושים, שיחות ואמרים --יום הכפורים 

 .דרושים, שיחות ואמרים --סכות 

 .דרושים, שיחות ואמרים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A383 מזל.או תשע"ז 
קהילות  מזלומין, ישי מחבר. אוצר מנהגי קהילות פרס : חקרי דינים ומנהגים, הלכות והליכות של

תשרי, בתוספת שו"ת -מנהגי אלול -יהודי פרס, עם מקורות והערות מדברי הפוסקים והמקובלים 
ממו"ר רבי חיים קניבסקי / מאת ישי מזלומיאן... ]אוצר מנהגי קהלות פרס[. מהדורה א.. חולון: 

 ( 002454773[. )2017ישי מזלומיאן, תשע"ז ]

 .הלכה --חודש( )אלול 

 .לכהה --תשרי )חודש( 

 .איראן --מנהגים 

 .איראן -- הלכה

 .היסטוריה -- איראן --יהודים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A384.3 חותם.הא תשע"ד 
חותם האבות על חודש אדר ופורים : ... פירושים ... רעיונות ... על חודש אדר ופורים. ובסופו 

נ.י. : הוצאת ספרים דור  ,קליןקונטרס שמחה של מצוה. ]חותם האבות על חדש אדר ופורים[. ברו
 ( 002384353לדור, תשע"ד. )

 .שיחות ואמרים ,דרושים -- --אסתר  --תנ"ך. 

 .דרושים, שיחות ואמרים --אדר )חודש( 

 .דרושים, שיחות ואמרים --פורים 

 .יהדות -- הבטים דתיים --שמחה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A384.3 כץ.ברי תשע"ד 

ן יואל מחבר. ברית כהונת עולם : לפורים : מאמר הסתר אסתיר / הכינו וגם יצחק איזיק ב ,כץ
ברית ] .חקרו... מוהר"ר יצחק אייזק הכהן בן מו"ה יואל, אב"ד ומ"ץ דק"ק קארעץ, ואסטרהא

 ( 002384363'. )14מכון סוד ישרים, תשע"ד  : Brooklyn NY .[כהנת עולם

 .דרושים, שיחות ואמרים -- --אסתר  -- .תנ"ך

 .דרשות --פורים 

 .קבלה

 .דרושים, שיחות ואמרים -- חסידות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 



 

A410.3 שור.דע תשע"ח 

בלבבי משכן 'שורץ, איתמר מחבר. דע את הויתך : דרכי ההגעה להוית האדם / מבעל מחבר ספרי 
ידוע[, ]תשע"ח  אבנה' ]הרב איתמר שורץ[ ; ]העורך: שלמה חסין[. ]ירושלים[ : ]מוציא לאור לא

2017( .]002456475 ) 

 .תקופת האחרונים --ספרות עיונית  --מוסר 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A410.3 שלז.בי תשע"ח 
שלזינגר, אליקים גצל מחבר. בית אב : שיחות : שיחות ומאמרי מוסר והשקפה על סדר פרשיות 

זינגער לפני תלמידי ישיבה הרמה התורה... / שנאמרו מפי... ראש הישיבה... רבי אליקים שלע
מהדורא חדשה ומתוקנת,  .דלונדון ; ]העורך[: הרב אלטער אליהו בן הרה"ג אבא שלעזינגער

 ( 002457265) .-[2017]בתוספת הרבה מאמרים חדשים.. לונדון : מכון תורת בית אב, תשע"ח 

 .תקופת האחרונים --ספרות עיונית  --מוסר 

 .דרשות --פרשת השבוע 
 ייה :ספר

Cen.lib-Stacks 

 

 

A410.3 שער.אה תשע"ח 
שערי אהבה : מסלולים... בקיום מצות אהבת השי"ת, על פי יסודות... מתורתם של חז"ל 

 ( 002455396. )-[2017ומדבריהם... של חכמי הדורות... ירושלים : צוף, תשע"ח ]

 .עבודה ואהבה --אלקים 

 .תלמוד תורה

 .אנקדוטות -- רבנים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A410.6 אדל.לק תשע"ז 
אדלשטין, ירחמיאל גרשון מחבר. לקט דברי חיזוק : אלול, ימים נוראים : שיחות חיזוק, הדרכה 

בני ברק : ]מוציא  .[והכנה לימי הדין / ממרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין. ]לקט דברי חזוק
 ( 002455489לאור לא ידוע[, תשע"ז. )

 .פרות עיוניתס --תנועת המוסר 

 .דרשות --אלול )חודש( 

 .דרשות -- ימים נוראים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A410.6 פינ.שי תשע"ח 

רבי  ...[נתן צבי בן אליהו מאיר מחבר. שיחות רבי נתן צבי / ... שיחות... ראש הישיבה ]מיר ,פינקל
הועד להוצאת  : [י. ]ירושליםנתן צבי פינקל ; ]העורכים[: רבי בועז רבינסקי ורבי אלחנן רבינסק

 ( 002456884[. )2017תורת מרן ראש הישיבה זצוק"ל, תשע"ח ]

 .דרשות --פרשת השבוע 

 .ספרות עיונית --תנועת המוסר 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 



 

A411.76 סכום.נק תשע"ז 
 סיכום נקודות בהלכה ומעשה בקדושת בית ישראל. ]סכום נקדות בהלכה ומעשה בקדשת בית

 ( 002454643, ]]תשע"ז?[. )03-6746253ישראל[. ]בני ברק[ : ]טל.[ 

 .הלכה --צניעות 

 .הלכה -- פאות נכריות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A411.761 בלו.עד תשע"ח 

בדרך אגדה, דרוש, מוסר... מתוך מאות  ...עידית שבעידית : נשואין : ... חידושים וביאורים
מכל הספרים, עם שמות ותקופת המחברים ; ונלוה אליו: סדר  ספרים... ; ובסופו: רשימה

התנאים והחופה, ברהמ"ז ושבע ברכות, זמירות לשבת עלי' לתורה ושבע ברכות / נאסף ונערך... 
נשואין[. ]מונרו[ :  - ע"י מערכת "עידית שבעידית" ; המלקט: אברהם שלמה בלום. ]עדית שבעדית

 ( 002456872)'. 17מערכת עידית שבעידית, תשע"ח 

 גיננדל ,ברקוביץ

 .דרושים, שיחות ואמרים --נשואין 

 .תפלות וברכות --נשואין 

 .דרושים, שיחות ואמרים --ארוסין 

 .דרושים, שיחות ואמרים --חתנה 

 .דרושים, שיחות ואמרים -- שבע ברכות

 .לקסיקונים -- ביוגרפיה --רבנים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A411.761  תשע"זפרי.וה 
פרידמן, יוסף בן צבי זאב מחבר. והבית בהבנותו : המדריך השלם לחתנים ואברכים בבנית ביתם 

 ( 002456876[. )2017/ הרב יוסף פרידמן. ירושלים : תפארת, תשע"ז ]

 .מדריכים --יהדות  --הבטים דתיים  --נשואין 

 .שלום בית

 .מדריכים -- חתנים

 .ארחות חיים --אברכים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A414 תשע"ז 

החסיד מחבר. ספר חסידים : עניני תורה / לרבינו יהודה החסיד ; עם ביאורים  ,יהודה בן שמואל
וציונים מאת... אבינו... מוהר"ר שבתי שלמה וויגדער )ד( : והוא לקוטים חחיבורו כת"י על ספר 

 'רוקלין([. ברוקלין : משפחסידים שטרם ראה אור הדפוס. ]ספר חסידים. לקוטים. תשע"ז )ב

 ( 002454225[. )2017וויגדער, תשע"ז ]

 .תלמוד תורה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



A451 אוי.פת תשע"ח 

אברהם דב בן שלמה זלמן מחבר. פתחי אברהם : ... ביאורים ועיונים, רעיונות ודרושים  ,אוירבך
רב... טבריה... טבריה : בית הכנסת  על סדר הפרשיות / מכתבי... מוה"ר אברהם דוב אויערבאך,

 ( 002455700. )-[2017המרכזי אור תורה, תשע"ח ]

 .באורים -- -- תורה --תנ"ך. 

 .דרשות --פרשת השבוע 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A451 אינ.פל תשע"ז 
 אינדיג, חיים בנציון מחבר. פלאות עדותיך : אסופת מאמרים על סדר הפרשיות... ובהם יתחוורו

עניינים עמוקים בכמה ממקצועות התורה... / מתורתו של... רבי חיים בן ציון אינדיג ; ... 
יצחק ארלנגר. ירושלים : פנחס ארלנגר,  'ערוכים... ובלשון השווה לכל נפש... ]ע"י[ פנחס בן... ר

 ( 002456943תשע"ז. )

 .דרשות -- פרשת השבוע
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A451 חאיש.של תשע" 

שלמה מחבר. שלמי תורה : עיונים והארות בפרשיות התורה... / הרב שלמה אישון ;  ,אישון
 .2017גילת, עריכה: אילת וידל. ירושלים : ספריית בית אל, תשע"ח -עורכת ראשית: מרים הופמן

(002456878 ) 

 .באורים -- --תורה  --תנ"ך. 

 .דרשות -- פרשת השבוע
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A451 אלט.כנ תשע"ז 

מאמרי התבוננות בפרשיות התורה / יעקב אלטמן.  101מחבר. כנפי רוח :  1952יעקב,  ,אלטמן
 ( 002456660. )2017מרכז שפירא : אור עציון ספרי איכות תורניים, תשע"ז 

 .רעיונות והגיגים -- פרשת השבוע
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A451 גרי.מק תשע"ז 
ו מחבר. מקרא העדה : חידושים וביאורים על סדר פרשיות התורה... / מאת אליהו גרינציג, אליה

. -מכון ללקט אורות, תשע"ז : בן... ה"ר חיים גרינצייג ; ]העורך: בנו[ רבי יעקב. ירושלים
(002455690 ) 

 .דרשות הלכתיות --פרשת השבוע 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



A451 זקס.רו תשע"ו 

מנחם מנדל יוסף מחבר. הרופא לשבורי לב : אסופת שיחות ומאמרים... / מפי הלל בן  ,זקס
 ...אאמו"ר... הלל זקס בהג"ר מנחם מענדיל יוסף, ראש ישיבת כנסת הגדולה ; אשר כתבתים

 ( 002455727. )-מנחם מענדיל יוסף בנו... מודיעין עילית : מנחם זקס, תשע"ו

 .דרשות --פרשת השבוע 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A451 טור.או תשע"ח 
טורק, אליעזר מחבר. אוצרותיהם אמלא : ... פניני תורה ומוסר, ליקחי חכמה ודעת... שזורים... 

של... רבי אליעזר טורק ;  ...במאות "מעשה רב", עובדות והנהגות, מגדולי... הדורות / מאוצרו
. -[2017עילית : אליעזר טורק, תשע"ח ]-מודיעין .[אחרים 3-סידור ועריכה: הרב בנימין גינזבורג ]ו

(002456786 ) 

 .דרשות -- פרשת השבוע

 .מוסר בתנ"ך

 .אנקדוטות -- רבנים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A451 פרב.אה תשע"ח 

יעקב מאיר בהגר"ד  ... / פרבשטין, יעקב מאיר בן דניאל מחבר. אהלי יעקב : על התורה... תניינא
 ( 002456405) -[2017, תשע"ח ]פרבשטיין. ירושלים : צוף

 גיננדל ,ברקוביץ

 .דרשות הלכתיות --פרשת השבוע 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A452 חבר.שי תשע"ז 

יצחק איזיק בן יעקב מחבר. שיח יצחק : לשבת תשובה ולחג הסוכות / דרושי רבי יצחק  ,חבר
 ( 002454827[. )2017אייזיק חבר. ]ירושלים[, משה גרודקה, תשע"ז ]

 .דרשות -- שבת שובה

 .דרשות --סכות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A452 שינ.אמ תשע"ז 
שינפלד, משה בן אליעזר דוד מחבר. אומה במועדיה : ממועדי ישראל אל חיי המעשה... / משה 

 ( 002455406. )-2017תשע"ז  ,שינפלד ; עריכה: ש. שינפלד. ]אמה במועדיה[. קובנה : משה שינפלד

 .רעיונות והגיגים --דים מוע
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



A452 שנב.שפ תשע"ז 

מנחם מנדל מחבר. שפתי עני : על המועדים ודרשות : דרושים... על מועדי השנה... ויקרא  ,שנבלג
דשכבי... בנויים על דברי סופרים וספרים... / מנחם מענדיל שנעעבלאג, אב"ד דק"ק מחזיקי הדת 

 ( 002456774. )2017ר : חד וחלק, תשע"ז מנשסתר. מנשסת

 .דרשות -- מועדים

 .הספדים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A455 בית.שמ תשנ"ד 
קובץ תורני בית שמואל יצחק : יכיל... עטרות חתנים : ליקוט על עניני נישואין. משלחן גבוה : 

: חידו"ת מכבוד  ד"ת מכ"ק אדמו"ר שליט"א ]ר' ישראל משה דושינסקי[. מחידושי ביהמ"ד
כולל אברכים מצוינים בביהמ"ד  : הרבנים... ומחו"ר הכולל. ]קבץ תורני בית שמואל יצחק[. ב"ב

 ( 002456503בית שמואל יצחק ... שע"י הנהלת מוסדות מהרי"ץ דושינסקיא, תשנ"ד. )
 סטרולוביץ, ישראל דב בן חיים משה

 .הלכה --הוצאה מרשות לרשות )אבות מלאכות( 

 .דרשות -- נשואין

 .דרשות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A508 תשע"ז (רימ)דור 

חיים אייזיק... מרת  'דור לדור יביע אומר : ספר זכרון לעילוי נשמת ר' יעקב יוסף ריימן בן ר
ישראל[ : ]המשפחה[, ]תשע"ז?[. ] .[הינדה רבקה ריימן, בת ר' ישראל איסר... ]דור לדור יביע אמר

(002456574 ) 
 ן, יעקב יוסף בן חיים איזיקרימ

 רימן, הינדה רבקה בת ישראל איסר

 .מאמרים --הלכה 

 .ביוגרפיה -- יהודים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A508.8 תשס"א (הרצ)עטרת 
ספר זכרון בשם עטרת צבי : שכולל... חידושי תורה / מנכדי... מוה"ר צבי הערצקא... גם כללנו 

 -נים... שר' צבי או נכדיו היו צאצאיהם או תלמידיהם... ; ]המסדר חידושי תורה ותשובות... מגאו
 ( 002457043. )2000תשס"א  ,Brooklyn, NY : P. Herzka .[פנחס ב"ר יעקב הערצקא

 הרצקה, צבי
 גרינולד, ברוך יצחק

 .מאמרים -- הלכה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



A509.2 אבי.הל תשנ"ח 
נר יצחק : ... תאריכי פטירות... של מרנן  -חבר. הילולא דצדיקא אביחצירא, שמעון בן יצחק מ

נר יצחק[. ירושלים : המכון  -ורבנן... והוספנו שירים ופיוטים... וברכת המזון. ]הלולא דצדיקיא 
 ( 002391228להוצאת ספרים שע"י ישיבת נר יצחק, תשנ"ח. )

 -- .זמירות ופיוטים --תפלות. 

 .ימי זכרון --רבנים 
 רייה :ספ

Cen.lib-Stacks 

 

 

A509.2 תשע"ח (איג)ורש 

יעקב יהודה  ...חייו ופעולותיו / מהרב -ורשנר, יעקב ירחם מחבר מתרגם. רבי עקיבא איגר 
וורעשנער, הרב דק"ק סאמטער... בלשון אשכנז ; מתורגם ללשון הקודש... עם תיקונים, הערות, 

בנו... של בן המחבר הר"ר  ,... יעקב ירוחםהוספות... נספחים, מבוא ותולדות המחבר, על ידי
 ( 002455414[. )2017תשע"ח ] ,יהושע יחזקאל וורעשנער... בני ברק : יעקב ירוחם וורעשנער

 .איגר, עקיבא
 ורשנר, יעקב יהודה

 .ירחם ,ליבוביץ

 .דרושים, שיחות ואמרים -- --תורה  --תנ"ך. 

 .ביוגרפיה -- פוזנן --פולין  --רבנים 

 .ביוגרפיה -- וסרתנועת המ
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A509.2 איז.חכ תשע"ג 
איזנשטט, בנציון בן משה, מחבר. חכמי ישראל באמריקא : תולדות רבנים הגאונים, החכמים 

תשעה עשר ספרי  :והסופרים, המחברים, הנדיבים ואנשי השם על פי מקורים נאמנים ונכונים 
. 2013נשטאדט. נוא יארק : מכון גנזי נסתרות, תשע"ג הביוגרפיה / של הרב בן ציון אייזע

(002454413 ) 
 איזנשטט, בנציון בן משה

 .ביוגרפיה --שפירא, יהושע איזיק בן יחיאל 

 .ביוגרפיה --ארה"ב  --רבנים 

 .ביוגרפיה -- ארה"ב --יהודים 

 .מינסק --רוסיה הלבנה  --רבנים 

 .ביוגרפיה -- ויסוצקי, קלונימוס זאב
 :ספרייה 

Judaica 

 

 

  



A509.2 אלי)קמנצקי( תשע"ח 

 / אליהו בן שלמה זלמן, מוילנה. תורת הגר"א : שני חלקים : חלק ראשון: חידושים, ביאורים
של... מרנא רבי אליהו מווילנא ; ומאמרים על תורתו והנהגותיו ; חלק שני: סקירה מלאה על כל 

ב בעצם ידו הקדושה, ממני דוד בן... הגר"ש כתבי הגר"א, בין בדפוס בין בכתבי יד, כולל כל הנכת
 ( 002456411[. )2017קמנצקי. ירושלים : מכון פרקי אליעזר, תשע"ח ]

 אליהו בן שלמה זלמן, מוילנה

 .ביבליוגרפיה -- אליהו בן שלמה זלמן, מוילנה

 .בקרת ופרשנות --אליהו בן שלמה זלמן, מוילנה 
 אליהו בן שלמה זלמן, מוילנה.. אגרת הגר"א
 אליהו בן שלמה זלמן, מוילנה.. באור הגר"א

 .מנהגים --אליהו בן שלמה זלמן, מוילנה 

 .באורים --קרו, יוסף בן אפרים.. שלחן ערוך יורה דעה. הלכות תלמוד תורה 
 יששכר בר בן תנחום.. מעשה רב

 ספרייה :

Judaica 

 

 

A509.2 דבד.סכ תשע"ז 
ה של כמאה מחכמי וצדיקי העיירה סכורא דבדה, יוסף חיים מחבר. סכורא וחכמיה : רשימ

שבדרום מארוקו עם מעט מתולדותיהם ומעשיהם... וכן פרקים... לתיאור הקהילות... אשר חיו 
 : בסכורא ואורחותיהם... / ... יוסף חיים בלאאמו"ר... יעיש דאבדא. ]סקורה וחכמיה[. אשדוד

 ( 002454452יוסף חיים דאבדא, ו'ז'ר'ח' ב'ח'ש'ך' או'ר'ך' ]תשע"ז[. )

 .ביוגרפיה --סקורה  --מרוקו  -- רבנים

 .ביוגרפיה --חכמי המזרח 

 .היסטוריה --סקורה  -- מרוקו --יהודים 

 .אגרות -- רבנים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A509.2 טנט.אג תש"ם 

יום טוב מחבר. אגרת הליכות יום טוב : לזכר יובל החמשים לשנת מות הרב יום טוב  ,טנטאוי
 .התרנ"א / חברה... יום טוב לוי טנטאווי-הרב הראשי לעדת היהודים בקהיר, התרכ"ז ,ראליש

 ( 002456529מהדורה שניה.. רמלה : דפוס דדון ובניו, ]תש"ם[. )
 ישראל, יום טוב

 .ביוגרפיה -- מצרים --רבנים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A511 שטי.קצ תשע"ג 
לרמב"ם : ביאור חכמת הסדר והמבנה של מנין  -וות הבהיר שטינר, ישי מחבר. קיצור סדר המצ

המצוות על פי הסדר המקורי של הרמב"ם בספר המצוות ובמנין המצוות הקצר... / ]י. שטינר[. 
 002387159לרמב"ם[. ]ירושלים[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, ]תשע"ג[. ) -]קצור סדר המצוות הבהיר 

) 
 משה בן מימון.. ספר המצוות

 .למוד והוראה -- מנין -- מצוות
 שלנגר, רפאל מנחם שלמה זלמן בן משה חיים.. עמודי שלמה

 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 



A531 כול.מש תשע"ז 
משה בן מימון מחבר. משנה כסף : ביאור ספר משנה תורה להרמב"ם: הלכות תלמוד תורה / 

. ; יוצא לאור לראשונה מכי"ק מאת מהר"ר יעקב בכמהר"ר מכיר כולי, בעל הס'... "מעם לועז"..
המחבר, ]ע"י[ אברהם בהגרי"ם הלל. ]משנה תורה. הלכות תלמוד תורה[. ירושלים : חברת אהבת 

 ( 002455533שלום, יד שמואל פרנקו, תשע"ז. )
 כולי, יעקב

 .תלמוד תורה

 .ביוגרפיה --איסטנבול  --תורכיה  --רבנים 

 .ביוגרפיה -- חכמי המזרח
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A531 שני.יל תשע"ד 
שניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחק, מליובויץ' מחבר. ילקוט חידושים וביאורים בהלכות בית 

רבי מנחם מנדל שניאורסון ]הבחירה להרמב"ם / והוא לקט מחידושיו של אדמו"ר מליובאוויטש 
 9-הרב שמואל אבצן... ]ובן לוי יצחק[ בהלכות בית הבחירה להרמב"ם ; צוות העריכה וההגהה: 

אחרים[. ]ילקוט חדושים ובאורים בהלכות בית הבחירה להרמב"ם[. כפר חב"ד : מכון אור 
 ( 002391236סניף ארץ הקודש, תשע"ד. ) -החסידות 

 משה בן מימון,. משנה תורה. הלכות בית הבחירה

 (חב"ד )חסידות

 .הלכה -- בית המקדש
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A561 ר.טר תשע"ואפ 

אליעזר מחבר. טורח הציבור והיחיד / הרב אליעזר אפרסמון, הרב יצחק רודריג. ]טרח  ,אפרסמון
 ( 002455531. )2016חברון : מכון לרבני הישובים, תשע"ו -הצבור והיחיד[. קרית ארבע

 .הלכה --טרחת יחיד וצבור 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A561 קמנ.יו תשע"ח 

על ארבע חלקי שו"ע  : ים מחבר. יוצר המאורות : הלכות והליכות בעניני סומאקמני, יואל חי
יואל חיים קעמעני, תשע"ח  :וענינים שונים / יוצא לאור... עי"ד... יואל חיים קעמעני. ירושלים 

[2017( .]002457210 ) 

 .הלכה --עורים 

 .דרושים, שיחות ואמרים -- עורים

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



A562.1 ליט.עט תשע"ח 
ליטר, משה חיים בן אבא מחבר. עטרת מלוכה : קונטרס על ענייני תפילין / משה חיים לייטער. 

 ( 002456274[. )2017מודיעין עילית : משה חיים לייטער, תשע"ח ]
 ליטר, דוד שלמה בן משה חיים

 .הלכה --תפלין 

 .חדושים ופלפולים

 .יםשיחות ואמר ,דרושים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.1 לינ.שפ תשי"ב 
לינר, גרשון חנוך, מרדזין מחבר. מאמר שפוני טמוני חול : והוא בירור הלכה במציאות החלזון אף 

אשר העליתי  ... /בזמנינו, אם נוכל להשיגו ולצבוע בו תכלת לקיים מצות ציצית בשלמות 
יורק : )דפוס -]לינר[ מאיזביצא. הוצאה חדשה.. ניו והכינותי... גרשון חנוך באאמו"ר... יעקב

 ( 002383190ספראגראף(, תשי"ב. )

 .הלכה --ציצית 

 .הלכה --צבע( )תכלת 

 .ספרות עיונית --רדזין )חסידות( -איז'ביצה
 ספרייה :

Beit Hamidrash 

 

 

A562.1 רוז.כל תשע"ז 
ענין תכלת ה'מורקס טרונקולוס' / בן רוזנברג, בנציון מחבר. כולו הפך לבן טהור : בירור דברים ב

 .[כלו הפך לבן טהור[. ]ברוקלין, ניו יורק[ : ]בן ציון רוזנבערג[, ]תשע"ז] .ציון רוזנבערג

(002454341 ) 

 .הלכה --תכלת )צבע( 

 .הלכה -- ציצית
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.2 אדל.אר תשע"ה 

ענינים בהלכה ובאגדה / הם שיעורים ושיחות  יצחק בן עמנואל נחום מחבר. ארח יצחק : ,אדלר
מאת אאמו"ר רבי יצחק בהג"ר עמנואל נחום אדלר, רב ביהמ"ד אהבת חסד ב"ב. בני ברק : 

 ( 002455480[. )2014תשע"ה ] ,אדלר
 קורלנסקי, אברהם יצחק

 .הלכה -- שבת
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.2 דמש.אל תשע"ז 
דמשק  -יעקב : הלכות עירובין : מבוא, הגהות והערות, מילואים תשובות בית אפרים משכנות 

 .2017אליעזר / יוצא לאור ע"י כולל דמשק אליעזר. ברוקלין : כולל דמשק אליעזר, תשע"ז 

(002454315 ) 
 גליק, יונה

 .הלכה -- ערובין
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

A562.2 וינ.פנ תשע"ח 

 ... ; (רנט-שבת : על הלכות הטמנה )שו"ע או"ח סימנים רנזיעקב יוסף מחבר. פנינת ה ,וינקלר

והכרעת  ...פנינת השבת : פסקי הלכות, מבוארות... בפירוט שיטות הגמרא, הראשונים והפוסקים
פוסקי דורנו ; מקור הפנינים : מקור כל הלכה ושיטה... בפנינת השבת ; הרחב פנינים : ... לברר 

מפסקי ההלכות שנתבארו  : חילתו: קונטרס קיצור הלכותוללבן יסודי וגדרי ההלכות ; ובת
פינחס יהודה ווינקלער. לייקוואוד :  'בפנינת השבת / ... חוברו... ]ע"י[ יעקב יוסף בלאאמו"ר ר

 ( 002457216[. )2017יעקב יוסף ווינקלער, תשע"ח ]

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

 .הלכה --מנה בשבת השהיה והט
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.2 עטר.יו תשע"ז 
קובץ חידושי תורה עטרת יוסף : בהלכות שבת, בשר בחלב, ברכות / שחוברו... על ידי חו"ר בית 
המדרש "עטרת יוסף", מודיעין עילית ; ]העורך[: הרב עקיבא שפירא. ]קבץ חדושי תורה עטרת 

[. 2017ון להוצאת ספרים שע"י ישיבת כתר ארם צובא, תשע"ז ]יוסף[. מודיעין עילית : מכ
(002456562 ) 

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

 .באורים -- -- (פרק ו )כיצד מברכין --מסכת ברכות.  --תלמוד בבלי. 

 .הלכה --אבות מלאכות 

 .הלכה --בשר בחלב 

 .הלכה -- ברכות
 ייה :ספר

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.2 שור.מי תשע"ז 

יוסף בן אפרים מחבר. מים טהורים : הערות וביאורים בהלכות שבת : מסודר על שו"ע או"ח  ,קרו
 'סימן שיז / מאת... אלתר יהודה אריה בלאאמו"ר ר' מנשה חיים שווארטץ, דוד בלאאמו"ר ר

 .2017קווד : מכון מפרשי הש"ס, תשע"ז מים טהורים[. לי -ישראל שמואל ווייס. ]שלחן ערוך 

(002456427 ) 
 באורים --קרו, יוסף בן אפרים.. שלחן ערוך ארח חיים. הלכות שבת. קשירה ועניבה בשבת 

 ברקוביץ, גיננדל

 .הלכה -- (קשירה והתרה )אבות מלאכות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.2 שטו.שט תשע"ח 

ות שטרי הדיוטות בשבת : דיני קריאת דברי חול בשבת : לבאר אהרן בן ברוך מחבר. הלכ ,שטויבר
הסוגיא של קריאת שטרי הדיוטות בשבת... להלכה למעשה... ; בחלק הראשון: ... הכללים להלכה 

ביאור  ... :למעשה היוצאים מן הסוגיא... דין... הרבה מהכתבים השכיחים בזמנינו, בחלק השני
ברוך שטויבער.  'ים על ההלכה למעשה / ... אהרן בן... רמקיף של הסוגיא... מהגמרא והראשונ

 ( 002456966[. )2017ליקוואוד : מפעל תלמודו בידו, תשע"ח ]

 .הלכה --קריאה בשטרי הדיוטות בשבת 

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

A562.2 שני.של תשע"ז 
רת : מתוך שלחן ערוך כ"ק אדמו"ר שניאור זלמן בן ברוך, מלדי מחבר. מהדורה בתרא : המבוא

מעשה נכרי בשבת / ]ר' שניאור זלמן בן ברוך מלאדי[ ; נערך ע"י הרה"ת  -הזקן, שייך לסימן רמג 
ברוקלין : מערכת אוצר החסידים,  .[(תשע"ז )ברוקלין -ר' אוריאל למברג. ]שלחן ערוך הרב 

 ( 002456955. )2017תשע"ז 

 .הלכה -- גוי של שבת

 .ההלכ --שבת 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.3 גרי.קר תשע"ז 

מאת אליהו בן...  /גרינציג, אליהו מחבר. קרואי מועד : חידושים וביאורים בעניני יום הכיפורים 
 ( 002455505) .[2017ה"ר חיים גרינצייג. ירושלים : אליהו גרינצייג, תשע"ז ]

 .הלכה -- יום הכפורים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.3 וינ.קב תשע"ז 
וינברגר, שלמה יהודה מחבר. קובץ דיני והלכות פורים שחל ביום א : ... מהני מילי מעלייתן, 

שיעורים כלליים, שנאמרו מפום... רבי שלמה יהודא וויינבערגער, אבדק"ק פאיע וחבר הבד"ץ 
שירי שלמה,  מערכת : [דקיט"ל ד'סאטמאר. ]קבץ דיני והלכות פורים שחל ביום א[. ]ארה"ב

 ( 002454319[. )2017תשע"ז ]

 .הלכה -- פורים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.3 פשק.עט תשע"ח 

 / אליקים גצל מחבר. עיטור שנה : ביאורי ענינים לפי סדר מועדי השנה וענינים שונים ,פשקס

 .[2017]"ח מאת אליקים געציל בן מוה"ר נתן פייטל פשקס. ]עטור שנה[. ירושלים : צוף, תשע

(002456766 ) 

 .הלכה -- מועדים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.3 שני.של תשע"ח 
שניאור זלמן בן ברוך, מלדי מחבר. שלחן ערוך הרב : עם ביאורים והערות : הלכות ישיבת סוכה 

שלים ירושלים([. ירו)תשע"ח  -וארבעת המינים / נערך... ע"י יצחק אייזיק כהן... ]שלחן ערוך הרב 
 ( 002455527) .[2017]: מכון קנה סופרים שע"י כוללי עיון דחסידי בעלזא, תשע"ח 

 (כולל עיון דחסידי בלז )ירושלים

 .הלכה --סכה 

 .הלכה --ארבעת המינים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 



A562.4 מצו.אכ תשע"ז 

 .[מצה כל שבעהבענין מצוות אכילת מצה כל שבעה : בהלכה ובאגדה. ]בענין מצות אכילת 

Brooklyn :  002454317[. )2017לינסק, תשע"ז ] -ביהמ"ד משיב כהלכה ) 

 .הלכה --מצות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563 פפו.חס תשע"ח 

אליעזר בן יצחק מחבר. חסד לאלפים : על סדר שולחן ערוך יורה דעה / פעולת... רבי אליעזר  ,פפו
ע"י[ עזרא בכה"ר ] ,ב יד... עם ציונים, מקורות והוספות רבותפאפו... ; יוצא לאור לראשונה מכת

 ( 002457256[. )2017יצחק נחום. ירושלים : מכון אורות פלא, תשע"ח ]

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

 (הלכה )מתחום יורה דעה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563 רבי.דב תשע"ז 

ליאל מחבר. דבר הכהן : על הלכות תערובות : סיכומי ש"ך, ט"ז ופרי מגדים דב בן גמ ,רבינוביץ
ובירורי וסיכומי הלכה / ... דוב הכהן בן... ר' גמליאל רבינוביץ )ראפפורט(, מו"צ בהעדה 

 ( 002456887החרדית... בית שמש, דוב רבינוביץ, תשע"ז. )

 .תקצירים --ות קרו, יוסף בן אפרים.. שלחן ערוך יורה דעה. הלכות תערוב

 תקצירים --ש"ך(.. שפתי כהן. הלכות תערובות ) ,כץ, שבתי בן מאיר
 תקצירים --דוד בן שמואל, הלוי.. טורי זהב הלכות תערובות 

 תקצירים -- תאומים, יוסף בן מאיר.. פרי מגדים הלכות תערובות

 .הלכה --תערובות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.3 בבא.עק תשע"ד 

מתוך ספרי... רבינו עובדיה  ..., דורון מחבר. עיקרי המשמרת : על הלכות נדה : אשר ליקטתיבבאי
 ( 002456796משפחת בבאי, תשע"ד. ) : יוסף... / מאת: דורון בבאי. ]עקרי המשמרת[. רחובות

 .יוסף, עובדיה

 .הלכה -- טהרת המשפחה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.3 זכר.מי תשע"ו 

ף בן אפרים מחבר. מי טוהר : על שו"ע יורה דעה הלכות נדה מסימן קפג עד רצו : ובו יוס ,קרו
קובץ וסיכום דברי המשנה והגמ', עם הראשונים המובאים בטור ובבית יוסף ועיקרי נושאי הכלים 

עם פסקי האחרונים ופוסקי דורינו... / אשר חברתי וערכתי... מרדכי בן... הרה"ג נתנאל זכריהו. 
 ( 002457057מי טהר[. בני ברק : מכון מורשת עדן, תשע"ו. ) -ערוך ]שלחן 

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

 .הלכה --טהרת המשפחה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 



 

A563.3 מדרשת.נש תשע"ז 

שאלות שנשאלו  : יעהמדרשת נשמת )ירושלים(. נשמת הבית : הריון, לידה, הנקה ואמצעי מנ .
ליועצות ההלכה של מדרשת נשמת... בליווי הדרכה מעשית והסברים / מדרשת נשמת. ירושלים : 

 ( 002456424. )2017ספרי מגיד, הוצאת קורן, 
 כ"ץ, מרדכי דוד

 .מדריכים --הלכה  --טהרת המשפחה 

 .הבטים בריאותיים --מניעת הריון 

 .הלכה -- מניעת הריון
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.3 ניד.דב תשע"ח 

אלעזר מחבר. דבר הלכה : על יורה דעת הלכות נדה ; ... א: הלכות נדה לפרטיהם : על פי  ,נידאם
פסקי השו"ע... לפי סדר השו"ע, עם מקורם מהגמ' והראשונים, ב: ביאורי סוגיות / אשר חברתי... 

 002457237) .[2017]עזר נידאם, תשע"ח אלעזר נידאם, דומ"צ בעיה"ת בני ברק... בני ברק : אל

) 

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

 .הלכה --טהרת המשפחה 

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.4 כאי.עז תשע"ז 

כמה סוגי  :כאירה, עזרא משה מחבר. עזרת הסופר : מכיל... יותר מאלף שאלות שנמצאו בסת"ם 
חסרון אברים באותיות,  ,שינויי צורות, נגיעות בגופי האותיות, נגיעות מאות לאות, קו משוך בשוה

געפלאסן, מחיקת השם, אותיות נפסקות ונמחקות / רבי עזרא משה כאירה... ]ברוקלין[ : רבי 
 ( 002454330עזרא משה כאירה, ]תשע"ז?[. )

 .בחינות ושאלות --הלכה  --סת"ם 
 יה :ספרי

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.6 אצר.תו תשע"ד 
מחבר. תולדות אדם : רשימת הנימולים שנמולו על ידי... כמוהר"ר  2000-אצרף, אליהו בן שלמה, 

אליהו אצראף, אשר שימש כמוהל בכפרים הסמוכים לעי"ת תארודאנת בדרום מארוקו, כולל 
מכת"י... כמוהר"ר שלמה  / ט חידו"תפיוטים לברית ולמוצאי שבת ועוד מכת"י הרב הנז' וכן מע

אצראף, אביו של הרב הנז'. ומצורף לזה פנקס השד"ר : והוא רשימת המקומות התורמים 
-והתרומות שכתב בפנקסו אחד השדרי"ם שביקר בכפרי אזור סוס לאורכו ולרוחבו בשנת תר"ס

מש : יוסף חיים תרס"א ; כל זה נעתק ונדפס לראשונה מכת"י... ע"ה יוסף חיים דאבדה. בית ש
 ( 002383700[. )2014דאבדא, תשע"ד ]

 2000-אצרף, אליהו בן שלמה, 

 .פנקסי מוהלים

 .ביוגרפיה --מרוקו  --רבנים 

 .(סוס )אזור --מרוקו  -- שלוחי דרבנן

 .תפלות. זמירות ופיוטים

 1898-1970 ,אצרף, שלמה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

A563.7 מבד.לא תש"ך 

 ( 002456692ז. בני ברק : מבדקת שעטנז, תש"ך. )לא תלבש שעטנ

 .הלכה -- שעטנז
 ספרייה :

Cen.lib-Special Books 

 

 

A563.7 מור.נו תשע"ח 

בירור הלכתי  : מורגנשטרן, ישראל מאיר מחבר. הנוי והנצח : הלכות בגדי האדם ונוי הגוף
ע"י ישראל מאיר בן... ר'  ...ךומציאותי בדיני 'לא ילבש', 'הקפת הראש', 'השחתת הזקן' ועוד / נער

 ( 002456283. )2017תשע"ח  ,דוד ארי' מורגנשטרן. ירושלים : ישראל מאיר מורגנשטרן

 .הלכה --כלי גבר ושמלת אשה 

 .הלכה --גלוח 

 .חמר מאיר --הלכה  --גלוח 

 .הלכה --פאות הראש )משני צדעיו( 

 .חמר מאיר --הלכה  --פאות הראש )משני צדעיו( 

 .הלכה --צניעות 

 .הלכה --כסוי ראש 

 .הלכה --כסוי ראש( )כפות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.7 פולמוס תשע"ז 
פולמוס עופות הפטם המצויים : קובץ תשובות ומכתבים של גדולי הרבנים והמומחים בנושא: 

[. 2017עופות הפטם הרגילים כשר? או לא? ]בני ברק?[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, ]תשע"ז ]
(002455496 ) 

 .הלכה -- עופות בית
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A564 דבל.קצ תשע"ז 

חיים מרדכי בן דוד מחבר. קיצור הלכות יחוד : ... קיצור הדינים ; הערות : מקורות  ,דבליצקי
מש"ס ופוסקים להדינים ; ביאורים : בירור... ביתר הרחבה ושקלא וטריא בדברי הש"ס 

חיים מרדכי  ...פו: בירורים ותשובות מכמה מפוסקי זמנינו / ... קיבצתי וערכתיוהפוסקים ; ובסו
 002457264בן... רבי דוד דבליצקי. ]קצור הלכות יחוד[. בני ברק : חיים מרדכי דבליצקי, תשע"ז. )

) 

 .הלכה -- יחוד
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



A564 ויל.שט תשע"ז 

שטר הכתובה : כולל פירוש הכתובה : פירוש נוסח הכתובה משה בן דוד יהודה מחבר.  ,ויליגר
 : הקצר והארוך, נוסח הכתובה, הלכות בנוסח הכתובה, כתובות שונות ופירושם ; הלכות כתובה

חיובי הכתובה, שטר הכתובה, כתיבת הכתובה, שהי' בלי כתובה, גביית הכתובה, תנאי הכתובה, 
ווילליגער. ]שטר  (לאאמו"ר... דוד יהודה )לייבלכתובה דאירכסא / נערך ונסדר על ידי משה ב
 ( 002456868הכתבה[. ירושלים : משה ווילליגער, תשע"ז. )

 .הלכה -- כתבות

 .הלכה --שטרות 

 .דרושים, שיחות ואמרים --כתבות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A564 סתו.אב תשע"ח 

ומשפחה / הרב דוד סתיו, הרב  דוד מחבר. אבוא ביתך : שאלות ותשובות בנושא זוגיות ,סתו
תשע"ח  ,אברהם סתיו ; עורכת ראשית: גילה פיין. ]לוד[ : ארגון רבני צהר ; ירושלים : מגיד

2017( .002456807 ) 

 -1948 --שאלות ותשובות 

 .הלכה -- רביה של אדם

 .הלכה --נשואין 

 .הלכה --חפה 

 .הלכה -- מין
 ספרייה :

Judaica 

 

 

A565 הרש.מי תשע"ז 
רשקו, משלם איסר מחבר. מישרים במשפט : בירורים וביאורים בחשן משפט / משולם איסר ה

 ( 002454241[. )2017משולם איסר הערשקא[, תשע"ז ]] : Brooklyn, NY .הערשקא

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

 (הלכה )מתחום חשן משפט
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A565 .לב תשע"זטרב 

ישראל מחבר. לב ישראל : בגדרי ממונו המזיק במסכת בבא קמא / נכתב... ]ע"י[ ישראל  ,טרבלסי
 ( 002456408[. )2017בלאמו"ר ר' בנימין טרבלסי. בני ברק : טרבלסי, תשע"ז ]

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

 .הלכה --נזיקין 

 .הלכה -- תשלומי נזק
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



A566 אלט.דר תשע"ו 

ישראל ראובן מחבר. דרכי המלוכה : בביאור המחלקת בין דוד המלך ויואב שר הצבא  ,אלטוסקי
 : בגדרי ויסודי משפטי המלוכה וכח המלכות / ר' ישראל ראובן אלטוסקי. מודיעין עילית

 ( 002436183אלטוסקי, תשע"ו )

 .הלכה -- מלוכה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A566 פרי.קו תשע"ז 

צבי יעקב מחבר. קונטרס בעניני קדשים / נכתב... ע"י צבי יעקב פרימן. ]ארה"ב[ : ]צבי  ,פרימן
 ( 002454320[. )2017יעקב פרימן[, תשע"ז ]

 .הלכה -- קדשים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A566.1 אחר.כת תשע"ז 

 ,]אחר כתלנו[. בני ברק : מכון תורת הקרבנותאחר כותלנו : קובץ דיני בית המקדש בזמן הזה. 

 ( 002454625[. )2017תשע"ז ]

 .בית המקדש

 (יהדות)קרבנות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A566.1 יונ.על תשע"ז 
יונגר, שלמה נפתלי מחבר. עליית שלמה : כולל ביאורים וחידושים בעניני מצות עלייה לרגל / ... 

הערץ. ]עלית שלמה[. ליקוואוד : מפעל תלמודו בידו, תשע"ז שלמה נפתלי יונגר ב"ר אפרים 
[2017]. (002454926 ) 

 .הלכה -- עליה לרגל
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A566.1 שרל.עד תשע"ז 

 .עד אמצא מקום" : בקשת המקדש בימינו / רבני ישיבת עתניאל ; עריכה: הרב אלחנן שרלו"

 ( 002456431. )2017"ז עתניאל : בית ועד לתורה הר חברון, תשע

 .מאמרים --במחשבת ישראל  --בית המקדש 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



A572 ברד.תו תשע"ז 

תקנות וחידושים על  ,ברדוגו, מרדכי בן יוסף מחבר. תורת המרבי"ץ : שאלות ותשובות, פסקי דין
... כמוהר"ר מרדכי הש"ס / אסופה... מתוך כתבי יד וספרים נדפסים, מתשובותיו וחידושיו של

תקכ"ב(, ובהם -תס"ה)בירדוגו, המכונה... הרב המרבי"ץ, דומ"ץ... בעיר מכנאס שבמרוקו 
צפרו, רבאט ותיטואן ;  ,תשובות ופסקים מחכמי דורו: חו"ר מכנאס, מראכיש, סאלי, פאס

, אהבת שלום, יד שמואל פרנקו : העורך... שלמה יוסף ברדוגו בן... הר"ר שמואל... ירושלים
 ( 002455765תשע"ז. )

 .ברדוגו, מרדכי בן יוסף

 .באורים -- --תלמוד בבלי 

 .1600-1800 --שאלות ותשובות 

 .חכמי המזרח --שאלות ותשובות 

 .מקנס --מרוקו  --פסקי דין רבניים 

 .מקנס --מרוקו  -- תקנות חכמים

 .ביוגרפיה --מקנס  --מרוקו  --רבנים 

 .ביוגרפיה -- חכמי המזרח
 יה :ספרי

Cen.lib-Stacks 

 

 

A572 זכר.מש תשע"ז 
זכריהו, שלום בן נתנאל מחבר. שאלות ותשובות משיב שלום : ... שאלות ותשובות בהלכה, בירורי 

דינים וחקרי מנהגים בארבעת חלקי השו"ע... / ... שלום בן כמוהר"ר נתנאל זכריהו. ]משיב 
 ( 002456107. )-שלום[. בני ברק : מכון מורשת עדן, תשע"ז

 -1948 --שאלות ותשובות 

 .חכמי המזרח --שאלות ותשובות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A572 יוס.רי תשע"ז 

 ; ..."שו"ת הרי"ח הטוב : ... והלכה פשוטה דליתי... / ... רבינו יוסף חיים בעל "בן איש חי

באר שבע :  .[רי"ח הטובבתוספת הערותיו של... רבינו עובדיה יוסף... ; המחבר... חגי אסרף... ]ה
 ( 002456404מרכז רוחני אהבת ישראל, תשע"ז. )

 מבגדאד ,יוסף חיים בן אליהו

 .חבורים פופולריים --שאלות ותשובות 

 .ההלכה היומית

 .ביוגרפיה --בגדאד  --עיראק  --רבנים 

 .ביוגרפיה -- חכמי המזרח
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A572 יחי.בר תשע"ד 

ן בן דוד מחבר. שו"ת ברכת שמעון : שו"ת באורח חיים ויורה דעה / שמעון בן לא"א שמעו ,יחיא
 ( 002383722[. )2014מו"ר דוד יחיא. ]ברכת שמעון[. עפולה : ]שמעון יחיא[, תשע"ד ]

 -1948 --שאלות ותשובות 

 .חכמי המזרח --שאלות ותשובות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 



 

A572 רבי.כס תשע"ז 

וריאל י. שאלות ותשובות כסף צורי : ... שאלות ותשובות, חקרי הלכות וברורי דינים צ ,רבי
 002456772) .[2017בארבעה חלקי השלחן ערוך / ... צוריאל י. רבי. בני ברק : ]המחבר[, תשע"ז ]

) 

 -1948 --שאלות ותשובות 

 .חכמי המזרח --שאלות ותשובות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584 ב תשע"חארי.ש 
אריה ליב בן יוסף, הכהן הלר מחבר. שב שמעתתא : אשר הכינותי... ארי' ליב באאמ"ו מוהר"ר 

יוסף הכהן... ; ]עם ביאור[ "בית אבי" : על ספר שב שמעתתא, מאתי אברהם בלאאמו"ר... אליהו 
רהם משה גנחובסקי ; ]העורכים[: רבי שלמה יוסף גנחובסקי... רבי שמואל אהרן פיש... רבי אב

 ( 002456477) .[2017מרדכי גולדבלט. בני ברק : המכון להוצאת כתבי רבינו, ירושלים, תשע"ח ]

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584 סגל.אמ תשע"ח 

 'מאיר אריה בן נתן דוד מחבר. אמרי שפר : עם אגרות קהלות יעקב, חקירות וספקות בד ,סגל
מאיר אריה סגל, ר"מ בישיבת בית יוסף... ; יו"ל ע"י בן המחבר... הרב חלקי שו"ע / מאת... רבי 

 ( 002455696) .[2017נתן דוד סגל. בהוצאה שניה ומהודרת.. מודיעין : נתן דוד סגל, ]תשע"ח 
 קניבסקי, יעקב ישראל.. אגרות

 .פקסימילים --אגרות  -- קניבסקי, יעקב ישראל

 .אגרות --רבנים 

 .קסימיליםפ --אגרות  --רבנים 

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584 סול.שמ תשע"ח 
סולוביצ'יק, שמחה בן יוסף דב מחבר. שמחה לארצך : חדושי תורה / של... הר"ר שמחה הלוי 

 002455516) .[2017סאלאווייציק, בכתב יד קדשו. ]ירושלים[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, ]תשע"ח 

) 
 בן יוסף דב סולוביצ'יק, שמחה

 פקסימילים --כתבי יד  --סולוביצ'יק, שמחה בן יוסף דב 

 .חדושים ופלפולים

 .ביוגרפיה --ניו יורק  -- (ניו יורק )מדינה --רבנים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



A584 פרנ.אמ תשע"ז 
/ ... יהודה פרנקל, יהודה בן מיכאל יעקב מחבר. אמרי פי : מו"מ בענינים שונים, הערות וביאורים 

 ( 002455478) .במוה"ר מיכאל יעקב פרנקל. בני ברק: משפ' פרנקל, תשע"ז

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

 (הלכה )מתחום חשן משפט

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584 שטר.דב תשע"ח 

. דברי חכמים : אוצר ידיעות בעניני חיובי ואיסורי דרבנן יחיאל מיכל בן משה אהרן מחבר ,שטרן
 ( 002457261. )-[2017יחיאל מיכל שטרן... ירושלים : יחיאל מיכל שטרן, תשע"ח ] /

 .דרבנן

 .חדושים ופלפולים

 .ערכים לפי אלף בית --מצוות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.021 ליב.בר תשע"ח 
י ברכת שמואל : על מסכת שבת / מאת... רבי ברוך דוב ליבוביץ, ליבוביץ, ברוך דב מחבר. כתב

קמניץ ; מועתקים ומלוקטים מכתב יד קדשו. משנת רבי -ראש ישיבת כנסת בית יצחק, סלבודקה
וקמניץ ; ]ליקט וערך[  'מסכת שבת / רבי חיים שלמה ליבוביץ, ראש ישיבות פוניבז -חיים שלמה 

 ( 002456407) .[2017]יבוביץ. ירושלים : צוף, תשע"ח עוזיאל בלאאמו"ר רבי חיים שלמה ל

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.025 יפר.מע תשע"ז 
אסתר : על מסכת יומא מן התלמוד הבבלי / -יפרח, אליהו שמעון מחבר. מענינא דיומא : עם נפך

 ( 002455491[. )2017תשע"ז ] ,דומים : אליהו שמעון יפרחחיברתי וערכתי... אליהו שמעון יפרח. ק

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.027 תאו.רא תשע"ז 
תאומים, יוסף בן מאיר מחבר. ראש יוסף המבואר : מסכת ביצה / ... מוהר"ר יוסף תאומים... ; 

ה ופתיחת רמזיו... בעריכת הרב אברהם יוסף בורנשטיין. ]ראש יו"ל... בתוספת ביאור לשונו הקצר
 ( 002456280עוז והדר, תשע"ז. ) :יוסף על ביצה[. בהוצאה חדשה, מתוקנת ומהודרת.. ירושלים 

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



A584.031 גרב.מש תשס"ו 

שנאמרו בחבורה,  ...חבר. משנת יבמות : שיעורים במסכת יבמותגרבוז, איתמר בן אברהם נח מ
תשס"ו( / ... ע"י... רבי איתמר גרבוז. בני ברק : ישיבת -פרק קמא, שיעורים כלליים )תשס"א

 ( 002456251[. )2006ארחות תורה, תשס"ו ]

 .באורים -- -- (פרק א )חמש עשרה נשים --מסכת יבמות.  -- .תלמוד בבלי
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.031 גרב.שע תשע"ב 
גרבוז, איתמר בן אברהם נח מחבר. שיעורים במסכת יבמות / מאת... רבי איתמר גרבוז. ]שעורים 

 ( 002456224ברק[ : ישיבת ארחות תורה, תשע"ב. )-במסכת יבמות[. ]בני

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.041 אהבת.של תשע"א 

 : כולל אברכים אהבת שלום )בני ברק(. קובץ נוה שלום : בפרק הגוזל עצים ממסכת בבא קמא .
חבורות והערות / שנחדשו ע"י רבני הכולל "אהבת שלום", בני ברק. ]קבץ נוה שלום[. בני ברק : 

 ( 002384507[. )2011כולל אברכים מצויינים אהבת שלום, תשע"א ]
 ן בן דודחפץ, שמעו

 .באורים -- -- (פרק ט )הגוזל עצים --מסכת בבא קמא.  --תלמוד בבלי. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.042 נון.עמ תשס"ט-בן 

אורי צבי בן נון ;  / נון, אורי צבי מחבר. עומק הפשט : "חבורות"... חידושים וביאורי סוגיות-בן
-2008תנא קמא, תשס"ט  :מק הפשט[. מבשרת ציון עריכה: הרב א. י. ]=אברהם ישעיהו[ פישר. ]ע

( .002456747 ) 

 .באורים -- --הזהב( )פרק ד  --מסכת בבא מציעא.  --תלמוד בבלי. 

 .באורים -- -- (פרק ה )איזהו נשך --מסכת בבא מציעא.  --תלמוד בבלי. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.043 זבל.אב תשע"ז 

 ..חן : למסכת בבא בתרא, חלק ב / נח זאבלאצקי. מהדורה חדשהזבלוצקי, נח מחבר. אבני 

Brooklyn : ( .002454240בני המחבר, תשע"ז ) 

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



A584.043 כהן.מע תשע"ד 
פרק יש נוחלין  כהן, פנחס בן משה מחבר. מעשה חשב : משפט הבכורה : על מסכת בבא בתרא:

דבי אליהו" בזמן "בגדרי ראוי ומוחזק / שיעורי... רבי פנחס כהן... שנאמרו על סדר הדף בישיבת 
קיץ תשע"ג ; כתב יוסף חיים ויזמן, בתוספת חידושים וביאורים ממורינו הרב. ]מעשה חושב[. 

 ( 002400787ירושלים : פנחס כהן, תשע"ד. )

 .באורים -- -- (פרק ח )יש נוחלין --מסכת בבא בתרא.  -- .תלמוד בבלי
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.043 מתיבתא תשע"ח 

מתוך מאות ספרי  ...מתיבתא : אוצר... כל הסוגיות היסודיות -אוצר עיונים השלם : על הש"ס 
החקירות והנפק"מ, מתחיל  ,רבותינו... פותח בגדרי הדין ויסודותיו וממשיך בהבאת כל הנידונים

בבא בתרא / ראש בית  -ודות הראשונים וממשיך לדיוני האחרונים... וראשי הישיבות... ביס
המדרש ועורך ראשי: הרב מנחם מנדל פומרנץ ; הרב שמואל חיים חדש, עורך אחראי וראש 

עורכים[. בית שמש : עוז והדר, ]תשע"ח  28המערכת ; הרב אריה פרידמן, עורך אחראי ]ועוד 
2017( .]002456401 ) 

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

 .חדושי סוגיות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.045 קרי.חס תשע"ז 

 ...קריגר, מרדכי אהרן מחבר. חסדי השם : על עין יעקב: מכות / מאתי מרדכי אהרן קריגר

Lawrence : Mordechai Kriger, [( .]?002456191תשע"ז ) 

 .באורים --ה ן'.. עין יעקב חביב, יעקב בן שלמ

 .באורים --אגדות -- --מסכת מכות  --תלמוד בבלי. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.051 גרי.יה תשע"ח 
גרינבוים, יקותיאל יהודה מחבר. יהודה לקדשו : מערכות בביאור הסוגיות במסכתות זבחים 

ים : יקותיאל יהודה גרינבוים, תשע"ח ומנחות ופ"ק דמעילה / ... יקותיאל יהודה גרינבוים. ירושל
[2017( .]002457222 ) 

 .באורים -- -- מסכת זבחים --תלמוד בבלי. 

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

 באורים -- -- (פרק א )קדשי קדשים --מסכת מעילה  --תלמוד בבלי. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



A584.053 ברז.חו תשע"ז 
אובן, גרונדי. ֹחנן דעה : והוא ביאור... על פירוש הר"ן בסוגיא דטיפת חלב בחולין פרק נסים בן ר

אסוקי  :כל הבשר בביאור ההלכה של 'חנ"נ' ]=חתיכה נעשית נבלה[... ; ויפרד לשני ראשים
שמעתא : והוא מו"מ, הערות, חידושים וביאורים בדברי הר"ן, מלוקט מגדולי הראשונים 

הלכתא : והוא ציון ההלכה... באיזה מדינים אלו נקטו הפוסקים כהר"ן והאחרונים, אליבא ד
ובאיזה... נטו מדבריו ; ובסמוך לו העתקתי חדושי ר' משה קזיס עמ"ס חולין שהאריך בביאור 

חלין[. בני ברק :  -חדושי הר"ן ] .דברי הר"ן... / חובר, לוקט ונערך... ע"י אברהם ישעי' ברזל
 ( 002455371ז. )אברהם ישעי' ברזל, תשע"

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

 .באורים -- --פרק ח )כל הבשר(  --מסכת חלין.  -- .תלמוד בבלי

 .הלכה -- תערובות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A652.4 כתר.וה תשע"ח 

ור הכתר והכבוד / ]העורך[: רבי מנחם תשע"ח.. נהריה.. זהר הקדוש : אדרא רבא : עם בא ..אדרא
אור מאיר שמחה ; ירושלים : מכון אור לישרים, ]בית  -מנדל פומרנץ. נהריה : ישיבת אביר יעקב 

 ספרייה :( 002456276[. )2017שמש[ : עוז והדר, ]תשע"ח 

Cen.lib-Stacks 

 

 

A652.5 כהן.סו תשמ"ז 

אלורו. -בספר הזוהר / מאת דורית כהן דורית מחבר. סוד המלבוש ומראה המלאך ,אלורו-כהן
]סוד המלבוש ומראה המלאך בספר הזהר[. ירושלים : האוניברסיטה העברית בירושלים, תשמ"ז. 

(001220097 ) 

 .בקרת ופרשנות -- --זהר 

 .מלאכים בקבלה

 .אמנות יהודית וסמליות

 .יהדות -- הבטים דתיים --בגוד ולבוש 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A654.2 אוצ.חי תשע"ז 

 : "חיים בן יוסף מחבר. אוצרות חיים / שחיבר... רבי חיים וויטאל... ; עם "אור עולם ,ויטל
ביאורים והשלמות, מאת... ר' מרדכי בן הרב ר' מנחם מאניש שיינברגר. אור הגנוז : אור דעת, 

 ( 002455688תשע"ז. )

 .1500-1660 -- קבלה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

A654.2 אוצ.חי תשע"ז 
ויטל, חיים בן יוסף מחבר. אוצרות חיים / אשר חיבר... רבי חיים וויטאל, מה שקיבל מפי רבו... 

רבינו יצחק לוריא אשכנזי... ; עם הגהות והארות, ציונים והערות וביאורים בריש גלי... ע"י יהושע 
ר'ו'ב'י'ם' ה'ו'פ'י'ע'ה' ]תשע"ז[ י'ו'ש'ב' ה'כ' ,יהושע שלמה גרויז : Brooklyn ...שלמה ברב"י גרויז

2017( .002457218 ) 

 גיננדל ,ברקוביץ

 .1500-1660 --קבלה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



A654.2 שער.המ תשע"ז 
ויטל, חיים בן יוסף מחבר. שער המאמרים : ספר עץ חיים... השער השלישי: שער המאמרים : 

כפי שסדרם וערכם הרח"ו ; היוצאים  דרושים וביאורים על מאמרי הזוהר ומאמרי רז"ל /
ירושלים : מכון אהבת שלום, יד  .לראשונה על פי העתקות מכתיבת ידו, ]ע"י[ יעקב משה הלל

 ( 002455475שמואל פרנקו, תשע"ז. )

 .באורים -- -- זהר

 .באורים --אגדות חז"ל 

 .1500-1660 -- קבלה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A654.2 שער.הק תשע"ז 
טל, חיים בן יוסף מחבר. שער ההקדמות : ספר עץ חיים... השער השני: שער הההקדמות : וי

דרושי סדר האצלת העולמות ופרצופיהם / כפי שסדרם וערכם הרח"ו ; היוצאים לראשונה על פי 
יד שמואל פרנקו,  ,העתקות מכתיבת ידו, ]ע"י[ יעקב משה הלל. ירושלים : מכון אהבת שלום

 ( 002455474תשע"ז. )

 .1500-1660 -- קבלה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A654.2 שער.כת תשע"ו 
לוריא, יצחק, )אר"י( מחבר. שער כתבי מורי : כולל דרושים וביאורי מאמרים מכתיבת האר"י 

עצמו / כפי אשר נעתקו ע"י תלמידו המובהק רבינו חיים ויטאל, והם הבסיס המקורי לכתבי הרב 
יד -נה שערים שבעריכת הרש"ו. ירושלים : המכון להוצאת ספרים וכתביהגדול המפוזרים בשמו

 ( 002456413יד שמואל פרנקו, תשע"ו. ) -אהבת שלום 

 .1500-1660 -- קבלה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A654.2 שער.מא תשע"ז 

מרי פירוש מא : ויטל, חיים בן יוסף מחבר. שער מאמרי רשב"י : הוא השער השני משמונה שערים
הזוהר / אשר חיבר... מוה"ר חיים ויטאל... ; יוצא לאור... עם פיסוק וחלוקת הקטעים ובפתיחת 

הראשי תיבות, עם ציון הדפים בשולי הגליון לפי דפי הדפוס הישן וחידוש הציורים... ציונים... של 
. פירוש כל פסוק... ; עם פירוש "דברי שלום", להגאון המקובל... מוה"ר אברהם שלום שרעבי..

"שמן ששון", להגאון... מוה"ר ששון בכ"ר משה פרסיאדו ; יוצא לאור... ע"י ... מאיר יוחנן 
 ( 002455686[. )2017מכון שערי יצחק, תשע"ז ] : אלקובי. יוצא לאור מחדש.. ירושלים

 .באורים -- --זהר 

 .1500-1660 -- קבלה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



A655 לור.קב תשע"ד 

שלשת הגבורים  : ריא, משה בן מרדכי יחיאל מחבר. קובץ מבית גנזיו : הכולל שלשה קבציםלו
מוהר"ר רפאל משה  ...שבטבריא ; הרופא לשבורי לב ; אגרות מבית גנזיו / מגנזי אוצרותיו של

. 2013י.צ. לידר, תשע"ד  : יוסף צבי לידר[. ]קבץ מבית גנזיו[. ירושלים -לוריא... ; ]העורך 
(002383576 ) 

 אגרות -- לוריא, משה בן מרדכי יחיאל

 -1660 --קבלה 

 .דרושים, שיחות ואמרים --חסידות 

 .הוי ומנהגים --טבריה 

 .לוריא, יצחק מתתיהו

 .לוריא, אהרן יוסף
 וג, מנחם מנדל

 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A670.92 תשע"ד (אלי)גדו 
בשפתי צדיקים : ובו חמישה מדורים: א. מפי  גדולים צדיקים : גדולת רבינו אלימלך מליזענסק

ספרים, ב. מפי סופרים, ג. ככתוב בתורתך, ד. אגרות קודש, ה. תפלה נוראה, צעטיל קטן והנהגות 
 Spring valley, NY : Maleches .שלמה שאול יחזקאל לעבאוויטש -האדם / ]מלקט[ 

Shomayim, [ 2014תשע"ד( .]002384366 ) 

 מליזנסק ,אלימלך בן אליעזר

 .1815- --חסידות 

 .ספורי מעשיות --חסידים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A670.92 תשע"ז (יעק)אלד 

היהודי הקדוש' : ' - 'מחבר. מהפכת פשיסחה : ר' יעקב יצחק רבינוביץ -1973אלדר, איתמר, 
 ( 002455862. )2017ביוגרפיה והגות / מאת איתמר אלדר. תשע"ז 

 (המחלקה לפילוסופיה )פילוסופיה יהודית --עבודות לתאר שלישי  --לן אוניברסיטת בר אי
 יעקב יצחק בן אשר, מפשיסחה

 .משנתו -- יעקב יצחק בן אשר, מפשיסחה

 .ביוגרפיה -- פולין --חסידים 
 ספרייה :

Philosophy 

 

A671.2 כהנ.תו תשע"ז 

אלכסנדר זיסקינד הכהן  אלכסנדר זיסקינד בן אברהם מחבר. תורת כהן / מכבוד מוהר"ר ,כהנא
בהרב אברהם אב"ד ור"מ דק"ק שעדליץ ופלאצק... ; נדפס ונערך מחדש ע"י שמואל צבי זינגער בן 

 ( 002454354אאמו"ר ]ר' יחיאל מנחם[ מאלכסנדר. ירושלים : ]שמואל צבי זינגער[, תשע"ז. )

 .כהנא, אלכסנדר זיסקינד בן אברהם

 .ואמריםדרושים, שיחות  -- --תורה  --תנ"ך. 

 .דרשות --פרשת השבוע 

 .ביוגרפיה --חסידים 

 .ספרות עיונית -- 1815-1915 --חסידות 

 .באורים -- -- תלמוד בבלי
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



A671.3 איכ.זר תשע"ד 

דברות קודש,  : איכנשטין, דוד בן שלמה יעקב זידא, מבורשטין מחבר. זר זהב : על חג הפסח
... הפסח. דבר טוב : ברורי הלכות בהלכות פסח )מתוך ספר דבר טוב( / מכ"ק שנאמרו בימים... של

 -ברוקלין[ : מכון תפארת אבות ] .[אדמו"ר שליט"א ]ר' דוד ב"ר שלמה יעקב זידא, מבורשטין
 ( 002384382'. )14בורשטין, תשע"ד 

 .ספרות עיונית --חסידות( )בורשטין 

 .דרשות --פסח 

 .הלכה -- פסח
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A671.3 הגר.או תשנ"א 

 ;ישראל בן ברוך מחבר. אור ישראל : מאמרים יקרים... / ... מפה רבינו ישראל מוויז'ניץ  ,הגר
ברק[ : הרב חיים והרב -נרשמו וסודרו עם הערות ע"י... מוה"ר מרדכי אריה הלוי הורוויץ... ]בני

 ( 002456517אליעזר הורוויץ, תשנ"א. )

 .הספדים -- ל בן ברוךהגר, ישרא

 .ספרות עיונית --ויז'ניץ )חסידות( 

 הספדים -- הגר, אליעזר בן ישראל
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A671.3 [11טיט.דב תשע"ז] 
טיטלבוים, יואל, מסטמר מחבר. דברות קודש : שנשמעו... בימי חנוכה בעת הדלקת הנרות שנת 

סאטמאר. ]דברות קדש[. קרית יואל : מעתיקי  תשכ"ח / מאת... מהר"י ט"ב, אבדק"ק-תשכ"ז
 ( 002454324שמועה, תשע"ז. )

 .דרשות --חנכה 

 .ספרות עיונית -- (סטמר )חסידות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A671.3 [12טיט.דב תשע"ז] 

שנשמעו מאת...  / טיטלבוים, יואל, מסטמר מחבר. דברות קודש : בסעודה השלישית פרשת זכור
אבדק"ק סאטמאר ; הוגה מחדש עם הוספות. ]דברות קדש[. קרית יואל : מעתיקי מהר"י ט"ב 

 ( 002454329[. )2017שמועה, תשע"ז ]

 .ספרות עיונית --סטמר )חסידות( 

 .ספרות עיונית -- -1915 --חסידות 

 .דרשות -- שבתות מיחדות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



A672 כהן.דב תשע"ח 
המתחיל : מאמרי חסידות נבחרים של הרבי ]השביעי[ מליובאוויטש, כהן, נדב מחבר. דיבור 

מבוארים בלשון ברורה וקלה / מאת הרב נדב כהן. ]דבור המתחיל[. מהדורה חדשה בתוספת 
 ( 002455719[. )2017מאמרים מקוריים.. כפר חב"ד : חיש, הפצת מעיינות, תשע"ח ]

 'מנחם מנדל בן לוי יצחק, מליובויץ ,שניאורסון

 .חבורים פופולריים --ב"ד )חסידות( ח

 .חבורים פופולריים --חסידות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A672 סופ.לד תשע"ז 
סופר, יחזקאל מחבר. לדעת להאמין : ההגיון באמונה היהודית וערכיה / הרב יחזקאל סופר ; 

[. 2017יך, תשע"ז ]עריכה לדפוס: לוי יצחק הולצמן. מהדורה חדשה.. ירושלים : ספריית מעיינות
(002454447 ) 

 .פילוסופיה --חב"ד )חסידות( 

 .מחשבת ישראל

 .זהות --יהודים 

 .קרוב ליהדות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A672 סופ.שמ תשע"ז 

יחזקאל מחבר. שמונה פרקים מספר התניא : שיעורים מבוארים / הרב יחזקאל סופר.  ,סופר
 ( 002454450[. )2017המחבר, תשע"ז ] :ירושלים 

 שניאור זלמן בן ברוך, מלדי.. לקוטי אמרים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A672 שיח.הר תשע"ח 
שיחות הרבי לעם : מבחר שיעורים על התורה מסדרת "לקוטי שיחות" בעיבוד לשפה עכשווית 

 ( 002455722. )-2017בהירה... / עריכה: הרב משה מרינובסקי. ]ישראל[ : אורות, תשע"ח 

 .דרשות --רשת השבוע פ

 .חבורים פופולריים --חב"ד )חסידות( 

 .חבורים פופולריים -- חסידות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A672 (מא תשע"ז3שנ) 

על התורה[ / ] ...שניאורסון, מנחם מנדל, מליובויץ' מחבר. מאמרי אדמו"ר הצמח צדק : הנחות
וצא לאור בפעם הראשונה מכת"י. ברוקלין : מאת... מרנא... מנחם מענדל... מליובאוויטש ; י

 ( 002456972. )-2017מערכת אוצר החסידים, תשע"ז 

 .דרשות -- -- פרשת השבוע

 .ספרות עיונית --חב"ד )חסידות( 

 .ספרות עיונית -- 1815-1915 --חסידות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 



 

A672 (ספ תשע"ז7שנ) 

בעבודת ה' / שסיפר  : מליובויץ' מחבר. סיפורים והוראות שניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחק,
הרבי ]השביעי[ מליובאוויטש ; עריכה: לוי יצחק הולצמן. ]ספורים והוראות בעבודת השם[. 

 ( 002455718[. )2017]ירושלים[ : ספריית מעיינותיך, תשע"ז ]

 .ספורי מעשיות --חב"ד )חסידות( 

 .ספורי מעשיות --חסידים 

 .בודה ואהבה בחסידותע --אלקים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A672 (קה תשע"ה7שנ) 
שניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחק, מליובויץ' מחבר. קהל גדול : אוצרות מצות הקהל / מלוקט 

מליובאוויטש ; עורך: הרב  ,משיחות ואגרות... אדמו"ר ]השביעי[ מנחם מענדל... שניאורסאהן
מהדורה שניה.. פתח תקוה : מרכז  .וסידור: הרב יוסף מנחם הרשקופ שמעון ויצהנדלר ; ליקוט

 ( 002456493. )2015ממש, תשע"ה  -ההפצה בארץ הקודש 

 .הקהל

 .הלכה --הקהל 

 .ספרות עיונית --חב"ד )חסידות( 

 .דרושים, שיחות ואמרים -- חסידות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A672.092 אשכ)אשכ( תשע"ז 
אל אשכנזי : יחידויות, התוועדויות וגילויים מרתקים והיסטוריים אודות בית הרב מרדכי שמו

רבי וחסידות חב"ד : על פי עדויותיו ופעולותיו של... הרב מרדכי שמואל אשכנזי, מרא דאתרא 
 ( 002454444. )2017תשע"ז  ,מלאכי[ : חזק-דכפר חב"ד / עורך: הרב יוסף אשכנזי. ]קרית

 אשכנזי, מרדכי שמואל

 .אנקדוטות --יאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחק, מליובויץ' שנ

 .ביוגרפיה --חב"ד )חסידות( 

 .אנקדוטות -- חסידים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



A681.7 גרן.זכ תשע"ה 
גרן, זכריה מחבר. זכר לזכריה )גורן( : חבר קיבוץ העוגן, חוקר מורה ולוחם למען ערכי היהדות 

קרים מפרי עטו בנושאי חג ותרבות / ערך והביא לדפוס יורם גורן. ]זכר החילונית : מאמרים ומח
 ( 002455094לזכריה )גרן([. ]העוגן[ : המשפחה, ]תשס"ה[. )

 .גרן, זכריה

 .יהדות והומניזם

 .יהדות

 .מאמרים --מועדים 

 .מאמרים --יהדות כתרבות 

 .הומניזם חלוני

 .יהדות וחלוניות

 .מנהגים -- יום הכפורים

 .אנקדוטות --העגן 

 .הוי ומנהגים --העגן 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A785 אוי.שו תרפ"ד 
אוירבך, ישראל מתתיהו מחבר. שומר ישראל : והוא, מסודר עפ"י א"ב, כל דבר סכנה ודבר 

מכשול אשר צריך כל אדם ליזהר לשמור נפשו וגופו מהם... מלוקט מש"ס ומזוהר ומס' חסידים 
בארדיאב : דפוס מ.י.  .ישראל מתתי' ... בלא"א ... נחמן זאב אויערבאך ומשאר ספרים ... /

 ( 002456653. )1924הורוויץ, תרפ"ד 

 .סגלות ורפואות

 .יהדות --הבטים דתיים  --בריאות 
 ספרייה :

Cen.lib-Special Books 

 

 

A787.8 קרי.קמ תשע"ו 
מזרח" : עיון מדעי במבחר קרידי, נסים מחבר. "קמיעות סגולות ורפואות בקהילות ספרד וה

נסים קארידי ; בהנחיית: דר' נינה פינטו אבקסיס. ]"קמיעות סגלות  :פריטים מאוסף פרטי / מגיש
ורפואות בקהלות ספרד והמזרח"[. ]רמת גן[ : אוניברסיטת בר אילן, הפקולטה למדעי היהדות, 

ש נעימה ויהושע סלטי, המחלקה לספרות עברית ע"ש יוסף ונחום ברמן, המרכז לחקר הלאדינו ע"
 ( 002453880) .תשע"ו

 (קמיעות )יהדות

 .סגלות ורפואות

 .פולקלור -- (ספרדים )יהודים יוצאי ספרד

 .כשוף יהודי

 .לדינו ,פתגמים
 ספרייה :

Ladino 

 

A823 משה.הק)קאפח( תשע"ח 
ח על משה בן מימון מחבר. שיעורי הרב יוסף קאפח על הרמב"ם : תמלול שיעורי הרב יוסף קאפ

הקדמת רבנו משה בן מימון לפירוש המשנה : דברי... הרמב"ם, פירוש הרב ]קאפח[ עליהם ומענה 
כהן. ]פרוש המשנה. הקדמות[. קרית אונו : מכון משנת -לשאלות הקהל... / מהדיר שלום פנחס

 ( 002455778. )2017הרמב"ם, תשע"ח 

 בחינות ושאלות -- משה בן מימון. פרוש המשנה. הקדמות
 רייה :ספ

Cen.lib-Stacks 



A854 ניר.נח תשע"ז 

עריכה: שמואל מרצבך.  ; ניר, חגי מחבר. נחלי הירושלמי : מסכתות תענית, מגילה / הרב חגי ניר
ספריית בית אל, תשע"ז.  : ]ירושלים?[ : מכון הירושלמי שע"י עמותת בשורת הארץ : בית אל

(002454856 ) 

 .בקרת ופרשנות -- --מסכת תענית  --תלמוד ירושלמי. 

 .בקרת ופרשנות -- --מסכת מגלה  --תלמוד ירושלמי. 

 .מחקרים משוים -- תלמוד ירושלמי

 .מחקרים משוים --תלמוד בבלי 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A863 גרו.אג תשע"ז 
יט ע"א -מחבר. אגדה והלכה בסוגיית "מי שמתו" : בבלי ברכות יז ע"ב -1987גלמן, אביגיל, -גרוס

 ( 002456362) .2017גלמן. ]אגדה והלכה בסוגית "מי שמתו"[. תשע"ז -אביגיל גרוס /

 .המחלקה לתלמוד --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר
 בקרת ופרשנות -- --פרק ג )מי שמתו(  --מסכת ברכות  --תלמוד בבלי 
 ופרשנות בקרת --אגדות -- --פרק ג )מי שמתו(  --מסכת ברכות  --תלמוד בבלי 

 ספרייה :

Judaica 

 

 

A881 קני.מד תשע"ח 

שמריהו יוסף חיים מחבר. מדרש נח : והוא ליקוט מגמרא ומדרשי חז"ל על נח הצדיק,  ,קניבסקי
עם ביאור 'תיבת נח' / מאאמו"ר... הגרשי"ח קניבסקי ; יו"ל... ע"י אברהם ישעיהו בלאאמו"ר... 

 ( 002457225) .[2017ניבסקי, תשע"ח ]הגר"ח קניבסקי. בני ברק : אברהם ישעיהו ק

 (נח )אישיות תנכית

 .אגדות -- --בראשית  --תנ"ך. 

 .אגדות חז"ל
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A888 גול.מל תשע"ז 

דוד יצחק מחבר. מלכות צבי : חידושי תורה וחסידות / מאת החסיד דוד יצחק  ,גולדסטין
 ( 002454344[. )2017[, תשע"ז ]ישראל[ : ]מוציא לאור לא ידוע] .גולדסטיין

 גולדסטין, צבי הרשל אנשל

 .דרושים, שיחות ואמרים

 .דרושים, שיחות ואמרים --חסידות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A888 סיל.על תשע"ז 

אברהם יעקב ] : על התלמוד / אברהם סילברשטין. נתניה AJS .סילברשטין, אברהם יעקב מחבר
 ( 002456560. )2017סילברשטין[, 

 .באורים --אגדות -- --תלמוד בבלי 

Talmud Bavli -- Commentaries -- 21st century 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 



 

A888 שלי.אה תשע"ד 

 שלמה, מודיעין עלית. אהבת שלום / מאת שלמה שלייפר. אחוזת ברכפלד, מודיעין עילית ,שליפר

 ( 002384511[. )2014הרב שלמה שלייפר, תשע"ד ] :

 .דרושים, שיחות ואמרים
 ספרייה :

Cen.lib-Special Books 

 

 

A926.6 בלק.הו תרפ"ה 

בלעקסטון ; מתורגם  .מחבר. הופעת המשיח השניה / מאת ויליאם ע 1841-1935בלקסטון, וילים, 
פלעמינג ה. רעוועלל קומפאני,  : מאנגלית לעברית מאת יעל ]יוסף עמנואל לנדסמן[. ניו יארק

1925( .002447531 ) 

 .מיסיון כלפי יהודים
 ספרייה :

Cen.lib-Special Books 

 

 

A936.4154 אשו.נת תשע"ז 
מודרנית -מחבר. ניתוח משא ומתן לשחרור שבויים יהודיים בתקופה הטרום -1967אשואל, עופר, 

מודרנית[. -/ מאת: עופר אשואל. ]נתוח משא ומתן לשחרור שבויים יהודיים בתקופה הטרום
 ( 002456387. )2017תשע"ז 

התכנית ללמודי נהול  --למודים בין תחומיים  --עבודות לתאר שלישי  --אוניברסיטת בר אילן 
 .וישוב סכסוכים ומשא ומתן

 .יהדות --הבטים דתיים  --פדיון שבויים 

 .הלכה --פדיון שבויים 

 .היסטוריה --פדיון שבויים 

 .היסטוריה --משא ומתן 

 .היסטוריה -- שבי
 ה :ספריי

Judaica 

 

 

A957.29 נוי.עד תשע"ז 
 20-נוי, עמוס מחבר. עדים או מומחים : יהודים משכילים בני ירושלים והמזרח בתחילת המאה ה

 .2017/ עמוס נוי ; עורכת הספר: נוגה שטיאסני. ]עדים או ממחים[. תל אביב : רסלינג, 

(002454563 ) 

 .אלמליח, אברהם רפאל בנציון

 1868-1942 ,ים נתןמיחס, יוסף בן רחמ
 1863-1941יהודה, יצחק יחזקאל בן בנימין יהודה, 

 .20-המאה ה --היסטוריה  --ירושלים  --ישראל  --ספרדים )יהודים יוצאי ספרד( 

 .מצב כלכלי --ירושלים  --ישראל  -- (ספרדים )יהודים יוצאי ספרד

 .ימצב כלכל --ירושלים  --ישראל  -- (ספרדים )יהודים יוצאי ספרד

 .זהות --ירושלים  --ישראל  --ספרדים )יהודים יוצאי ספרד( 

 .הוי ומנהגים --ירושלים  --ישראל  --ספרדים )יהודים יוצאי ספרד( 

 .חיי הרוח --ירושלים  --ישראל  --ספרדים )יהודים יוצאי ספרד( 

 .פולקלור -- ירושלים --ישראל  --יהודים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 



 

A961 .רפ תשע"זשטי 

מטרם יצירת  ,שטינברג, אברהם בן משה מחבר. הרפואה כהלכה : הלכות חולה, רופא ורפואה
האדם ועד אחרי מותו : בתוספת הבהרות, הערות והארות... / מאת אברהם הלוי שטינברג. 

 ( 002455670. )2017ירושלים : אברהם שטינברג, תשע"ז 

 .הלכה -- רופאים

 .הלכה --רפואה 

 .יהדות --הבטים דתיים  --אית אתיקה רפו

 .הלכה --אתיקה רפואית 

 .יהדות ומדע

 .טבע

 .הלכה --פוריות של האדם 

 .הלכה -- טפול --עקרות 

 .הלכה --הריון 

 .הלכה --מניעת הריון 

 .הלכה -- (עברים )ע בקובוץ

 .הלכה --ונשמרתם מאד לנפשותיכם 

 .הלכה --צניעות 

 .הלכה -- חולים

 .הלכה --מגבלים 

 .הלכה --תי חולים ב

 .הלכה --הצלת נפשות 

 .הלכה --הקרבה עצמית 

 .הלכה --קדימיות ברפואה 

 .אנציקלופדיות -- הלכה --רפואה 

 .הלכה --רפואה חלופית 

 .הלכה -- רשלנות מקצועית --סגל רפואי 

 .הלכה --מחקר  --רפואה 

 .הלכה --גנטיקה 

 .הלכה -- חולים סופניים

 .הלכה --השתלת אברים ורקמות 

 .הלכה --נתוחי מתים 

 .יהדות --הבטים דתיים  --מחלות 

 .הלכה --טפול  --תינוקות 

 .הלכה -- קביעה --מות 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

A992 שטר.תפ תשע"ז 
פריעדמאן, מחוסט, קאצקא, -שטראה, יצחק נחמן מחבר. תפארת שלום : תולדות משפחת פריעד

[. 2017שטראה. ברוקלין : יצחק נחמן שטראה, תשע"ז ] נערך ע"י יצחק נחמן / דעעש, ניו יארק
(002454221 ) 

 שטראה, מאיר

 (פריד )משפחה

 (פרידמן )משפחה

 .שושלות יוחסין --יהודים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 



 

B45 לנט.מפ תשע"ו 

ישראל חיים מחבר. מפתח הדלת : והוא מפתח הדקדוק ללומדי תורה : לבאר...  ,לנטשיץ
רטותיה, דקדוקיה של לשון התורה לפי שנמסרו לנו מקדמונינו... חכמי לשון הקודש / פ ,כללותיה

 'מאת ישראל חיים בן לא"א מו"ר שאול לנטשיץ. מהדורה מתוקנת זו לזכרון ... ר' אברהם בן ר

ברוקלין, ניו  ..Levi יוסף לידער ורעיתו ... והחבר יהודה בן החבר מאיר הלוי ורעיתו ... ממשפחת
 ( 002454360: ]ישראל חיים לנטשיץ[, תשע"ו. )יארק 

 .למוד והוראה --דקדוק  --עברית 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

B273 קהל.טי תשע"ח 
מחבר. טיב הארמית הבבלית היהודית בכתבי יד "הלכות גדולות" שבגניזת  -1984קהלני, נאור, 

 ( 002457483) .2017קהיר : בדיקת הכתיב והפונולוגיה / נאור קהלני. תשע"ח 

 .לשון, סגנון --קירא, שמעון.. הלכות גדולות 

 .המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .קהיר ,גניזה

 .בבל --עיראק  --דיאלקטים  --ארמית 

 .כתיב --ארמית 

 .פונולוגיה -- ארמית
 ספרייה :

Judaica 

 

 

B471 זהר.עמ תשע"ז 
הרי, מנחם בן חיים מחבר. עמו חכמה וגבורה : המושגים "גבור" ו"גבורה", שימושיהם ז

 ( 002453750. )2017ושגירותם בכתבי המקרא / מאת מנחם זהרי. ירושלים : כרמל, תשע"ז 

 (אישיות תנכית)חזקיהו 

 .לשון, סגנון -- --תנ"ך 
 גבור )מלה( בתנ"ך

 בתנ"ך (גבורה )מלה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

B471 מרי.גו תשע"ז 

מחבר. גוף, לשון ומגדר במקרא : הבניית חוויות הגופים את העברית  -1983עדי,  ,מרילי
 / 'המקראית ועיצובן את המגדר במקרא : דיון סמנטי מגדרי בשמות אברי הגוף 'עין', 'יד', 'פה

 ( 002453818. )2017מאת: עדי מרילי. תשע"ז 

 .המחלקה לתנ"ך --ות לתאר שלישי עבוד --אילן -אוניברסיטת בר

 .לשון, סגנון -- --תנ"ך 

 .סמנטיקה --עברית 

 .זהות מגדרית בתנ"ך

 .אברי הגוף בתנ"ך

 .עין )מלה( בתנ"ך

 .פה )מלה( בתנ"ך

 .מלה( בתנ"ך)יד 
 ספרייה :

Judaica 



 

 

B471.002 גדס.פע תשע"ח 

 .תחבירי / נצחיה גדסי-מנטימחבר. פועלי סליחה בלשון המקרא : עיון ס -1967נצחיה,  ,גדסי

 ( 002456371. )2017פעלי סליחה בלשון המקרא[. תשע"ח ]

 .המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות --עבודות לתאר שני  -- אילן-אוניברסיטת בר

 .סגנון ,לשון -- --תנ"ך 

 .פעלים --עברית 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

C2 תשע"ז (אלו)קור 

הנאוף ככלל ] .ניאוף ככלל פרשני בכתבי אמונה אלון / מוריה קורמחבר. ה -1982קור, מוריה, 
 ( 002456442. )2017פרשני בכתבי אמונה אלון[. תשע"ז 

 .המחלקה לספרות עם ישראל --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר
 בקרת ופרשנות --אלון, אמונה 

 .בגידה )בנשואין( בספרות
 ספרייה :

Literature 

 

 

C2 ו תשע"זאפק.ח 

מהדורה ראשונה..  .מחבר. החוצה / אסא אופק ; עורכת הספר: הילה בלום -1969אפק, אסא, 
 ( 002447847) .2017ביתן, תשע"ז -פארק תעשיות חמן, חבל מודיעין : כנרת, זמורה

 .ספרת --ישראל  --בדידות 

 .ספרת --קבוצים 

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 בלו.פג תשע"ח 

הקיבוץ המאוחד,  : ברק-בלובשטין, רחל מחבר. פגישה, חצי פגישה / רחל ; עורך: עוזי שביט. בני
 ( 002455900. )2017תשע"ח 

 .עברית, שירה מודרנית
 ספרייה :

Literature 

 

 

C2 זהר.מר תשע"ג-בר 

 : . תל אביב : ידיעות אחרונותזהר. ]מרגל בחרף[-מיכאל מחבר. מרגל בחורף / מיכאל בר ,זהר-בר

 ( 002440793) 2013ספרי חמד, 

 .ספרת --בריטניה  --שרותים חשאיים 

 .ספרת --בריטניה  --קציני מודיעין 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



C2 ברש)מצו( תשע"ז 

כהן. אריאל : -עופרה מצוב / כהן, עפרה מחבר. קריאת החיים : עיון ביצירתו של אשר ברש-מצוב
 ( 002455667. )2017ניברסיטת אריאל בשומרון, תשע"ז או

 .בקרת ופרשנות --ברש, אשר 

 .היסטוריה ובקרת --עברית, ספרות מודרנית 

 .היסטוריה ובקרת --ספרות ישראלית 
 ספרייה :

Literature 

 

 

C2 גפן.כת תשע"ג 

 ,ור יהודה : דבירגפן, יהונתן מחבר. כתר זמני / יהונתן גפן ; עורכת הספר: עלמה כהן ורדי. א

 ( 002451662[. )2013תשע"ג ]

 .ספרת -- 21-המאה ה --הוי ומנהגים  --ישראל 

 .ספרת --ישראל  --דיסטופיות 

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

Cen.lib-Stacks 

C2 הזז)דרו( תשע"ח 

גוריון לחקר -קר : מכון בןאיתמר מחבר. הזז : סיפור, חיים / איתמר דרורי. קריית שדה בו ,דרורי
 ( 002456695[ )2017גוריון בנגב, ]תשע"ח -ישראל והציונות, אוניברסיטת בן

 .בקרת ופרשנות --הזז, חיים 
 בקרת ופרשנות --הזז, חיים.. יעיש 

 .היסטוריוגרפיה --ספרות מודרנית  ,עברית
 ספרייה :

Literature 

 

 

C2 התש.קו תשע"ז 
ש / עורך: יאיר אסולין ; איורים: מיכל שכטר. פארק תעשיות חמן, התשמע קולי : תהלים ישן חד
 ( 002454676[. )2017חבל מודיעין : דביר, ]תשע"ז 

 .שירה מודרנית ,עברית

 ('וכו ,השפעה )ספרותית, אמנותית
 ספרייה :

Literature 

 

 

C2 חטר.תז תשע"ז 

פר: מיה סלע. ]תל אביב[ : מחבר. תזכירי לי מי את / נטע חוטר ; עורכת הס -1980חטר, נטע, 
 ( 002454384) .[2017] ,תכלת

 .ספרת --חולים  --שטיון זקנה 

 .ספרת -- הומוסקסואלים

 .ספרת --אנשים עשירים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



C2 יאי.כצ תשע"ז 
יאירי, דליה מחבר. כצפור במעופה : שירים / דליה יאירי ; עורך: דוד וינפלד. ירושלים : כרמל, 

 ספרייה :( 002456004. )2017שע"ז ת

Literature 

 

 

C2 כספ)כספ( תשע"ז 

הקיבוץ  : Bnei Brak .כספי, יאיר. הילד שכמעט הציל את אמו / יאיר כספי ; עורכת: מיכל בלום
 ( 002452975. )2017תשע"ז  ,המאוחד

 ספרת --כספי, יאיר 

 .ספרת -- ישראל --נשים חולות נפש 

 .ספרת -- ישראל --אמהות וילדים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 לוק.רע תשע"ז 

 :אלי מחבר. הרעב העשירי / אלי לוקסמבורג ; עריכה ספרותית: ורד זינגר ; תרגום ,לוקסמבורג

 ( 002454283. )2017גלוזמן. חיפה : פרדס, תשע"ז -ולדימיר גלוזמן ומאשה צור

 .ספרת --ישראל  --יהודי בוכרה 

 .ספרת -- כתבי יד
 רייה :ספ

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 מיש.כל תשע"ח 

זלדה מחבר. כל שושנה היא אי / זלדה ; עורכים: גדעון טיקוצקי ועוזי שביט. בני  ,מישקובסקי
 ספרייה :( 002455899. )2017הקיבוץ המאוחד, תשע"ח  : ברק

Literature 

 

 

C2 מצו.מו תשע"ז 

. 2017כרמל, תשע"ז  : כהן. ירושלים כהן, עפרה מחבר. מול ההר בחומסר / עופרה מצוב-מצוב
(002455225 ) 

 חי-כהן, נסים

 .ספרת --הוי ומנהגים  -- חומסר --איראן  --יהודים 

 .ספרת --חומסר  --איראן  --משפחות יהודיות 

 .ספרת --ישראל  --יהודי איראן 

 .ספרת --יהודי איראן  --עליה 

 .ספרת --יהודי איראן  --קליטת עליה 

 (ןחומסר )אירא
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 פחי.עת תשע"ו 
פחימה, אברהם מחבר. עת הזמיר הגיע : מסעי סיפורי שירה / הרב המשורר אברהם פחימה. אזור 

 ספרייה :( 002432929. )2016: ספרי צמרת, תשע"ו 

Cen.lib-Stacks 

 



 

C2 פינ.ספ תשע"ז 
אבקסיס. ]ספורים אנטימיים[. -פינטו אבקסיס, נינה מחבר. סיפורים אינטימיים / נינה-פינטו

המכון לחקר הספרות  -חבל מודיעין : דביר ; ]באר שבע[ : הקשרים  ,פארק תעשיות חמן
 ( 002455655[. )2017והתרבות היהודית והישראלית, ]תשע"ז 

 .ספרת --אבקסיס, נינה -פינטו

 .ספרת --ישראל  -- נשים

 .ספרת --ישראל  --משפחות 

 .ספרת -- אשקלון
 ספרייה :

Ladino 

 

 

C2 קשו.עק תשע"ז 

עקוב אחר שינויים / סייד קשוע ; עורכים: דרור משעני ונועה מנהיים. ]עקב  .קשוע, סיד מחבר
 .[2017ביתן, ]תשע"ז -אחר שנויים[. פארק תעשיות חמן, חבל מודיעין : כנרת, זמורה

(002454604 ) 

 .ספרת --ישראל  --ערבים פלשתינאים 

 .ספרת -- אבות ובנים

 .ספרת --יחסים במשפחה  --חולים 

 .ספרת -- הגירה
 ספרייה :

Literature 

 

 

C2 שטר.הו תשע"ז 

מחבר. #הומו / עומר שטרנברג ; עריכה: רסל דיקשטיין. ]ישראל[ : ]עומר  -1992 ,שטרנברג, עמר
 ( 002441972[. )2016שטרנברג[, ]תשע"ז 

 .ספרת --הומוסקסואליות 

 .ספרת --ברים הומוסקסואליות אצל ג

 .ספרת -- גברים הומוסקסואלים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 שקל.מה תשע"ז 
שקלים, אסתר מחבר. מה צריכה אישה לדעת / אסתר שקלים ; עורכת הספר: תמי פרמונט. ]מה 

[. 2017צריכה אשה לדעת[. פארק תעשיות חמן, חבל מודיעין : כנרת, זמורה ביתן, ]תשע"ז 
 ספרייה :( 002454620)

Literature 

 

 

C4 שב.לי תש"ל-אבי 

 שב"י מאור-יחזקאל. לידער הינטער גראטעס : לידער און דערציילונגען / י. אבי ,שב"י מאור-אבי

 .1970עטל האטשוועל )שטערן(. יאהאנעסבורג : ]מוציא לאור לא ידוע[, תש"ל  -צייכענונגען  ;

 ספרייה :( 002455980)

Yiddish 

 

 

  



C4 "יאדר.ני תש 

מאנטרעאל : ]מוציא  .שאטאן-שטן, מירל. ניט פון קיין פרייד : לידער / מירל ערדבערג-ארדברג
 ספרייה :( 002456651. )1950לאור לא ידוע[, 

Yiddish 

 

 

C4 אוי.שא תשמ"א 
אויסלנדר, רוזה. שאטנס אין שפיגל : לידער / ראזע אויסלענדער ; יידיש: פריד וויינינגער ; 

. 1981אביב : ה. לייוויק, תשמ"א -דיכטערין: שלמה לערנער, טשערנאוויץ. תלפארטרעט פון דער 
 ספרייה :( 000042075)

Yiddish 

 

 

C4 אול.יר תשל"ה 

. 1974אביב : המנורה, תשל"ה -ראמאן / אליעזר אלעי. תל : גאס-אולי, אליעזר. גארבער
 ספרייה :( 002456621)

Yiddish 

 

 

C4 אטי.אי תשכ"ט 
יארק : ברידער שולזינגער, -. אין בונד פון לעבן : לידער / משה עטינגער. ניו-1908אטינגר, משה, 

 ספרייה :( 002456643) .1969תש"ל 

Yiddish 

 

 

C4 אלי.אי תש"ח 

אין אזא וועלט : )דערציילונגען( / בנימין עליס. שטוטגארט : ]מוציא לאור לא  .אליס, בנימין
 ספרייה :( 002456924) .1948 ,[ידוע

Yiddish 

 

 

C4 אלי.בי תשט"ו 

בנימין. ביי פארשידענע טישן : דערציילונגען / בנימין עליס. ניו יארק : ]מוציא לאור לא  ,אליס
 ספרייה :( 002456620. )1955ידוע[, 

Yiddish 

 

 

C4 אלמ.בי תרפ"ג 

 002456652) .1923 ,. ביי די ראנדן / א. אלמי. ניו יארק : עכא1892-1963אלמי, אליהו חיים, 

 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 אלמ.לי תרצ"א 

 .1931. ליטערארישע נסיעות / א. אלמי. ווארשע : גאלדאפרב, 1892-1963אליהו חיים,  ,אלמי

 ספרייה :( 002456634)

Yiddish 

 

 

  



C4 אלפ.רו תרצ"ד 

אקטן / מרדכי אלפערסאן.  3רות : היסטארישע דראמע אין  .1860-1947 ,אלפרסון, מרדכי
 ספרייה :( 002457335. )1934קפלאנסקי,  .עס : גבוענאס אייר

Yiddish 

 

 

C4 אלק.טע תש"ט 
שפיל : )פאר קליין און גרויס( / מענדל עלקין ; די מוזיק איז רעדאקטירט -אלקין, מנדל. טעאטער

רינג, -קאמיטעט פון ארבעטער-בילדונגס : יארק-און צוגעגרייט צום דרוק פון מיכל געלבארט. ניו
 ספרייה :( 002456645. )1949

Yiddish 

 

 

C4 אלק.לי תש"ט 
. דאס גוטע שוועלבעלע : א 2שפיל אין איין אקט : -אלקין, מנדל. די ליידן פון עדיפוס : טרויער

שפיל אין איין אקט / מענדל עלקין ; די מוזיק איז רעדאקטירט און צוגעגרייט צום דרוק -קינדער
 002456993. )1949רינג, -מיטעט פון ארבעטערקא-יארק : בילדונגס-פון מיכל געלבארט. ניו

 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 אלק.פא תש"ד 
. 1944יארק : מנחם, -ניו -אלקין, מנדל. פאר פרעמדע זינד : ראמאן / מענדל עלקין. ווילנע 

 ספרייה :( 002456646)

Yiddish 

 

 

C4 אלק.פו תש"ט 
. אין פאדריאד : א בילד פון אלטן יידישן 2אלקין, מנדל. פורים צו דער סעודה : א חסידיש בילד : 

שטייגער / מענדל עלקין ; די מוזיק איז רעדאקטירט און צוגעגרייט צום דרוק פון מיכל געלבארט. 
 MU( 002456995. )1949רינג, -קאמיטעט פון ארבעטער-בילדונגס :יארק -ניו

Yiddish 

 

 

C4 אסל.או תרצ"ו 

ארויסגעגעבן פון אלטער  : Chicago .ר / אלטער עסעליןאסלין, אלטר. אונטער דער לאסט : לידע
 ספרייה :( 002456997. )1936קאמטיעט אין מילוואקי דורך דעם פארלאג צעשינסקי, -עסעלין בוך

Yiddish 

 

 

C4 אסל.קנ תרפ"ז 

 ספרייה :( 002456647. )1927אלטער עסעלין. שיקאגא : ל.מ. שטיין,  / אסלין, אלטר. קנויטן

Yiddish 

 

 

C4 ביל.שו תרצ"ח 

אביב : יידישער -שוועלן : לידער / י. ח. בילעצקי. תל ..1914-1992 ,בילצקי, ישראל חיים
 ספרייה :( 002457415. )1938קלוב אין ארץ ישראל, -און זשורנאליסטן-ליטעראטן

Yiddish 

 



 

C4 ברי.לי תשנ"ה 

-אהבה( / לעוו בערינסקי. תללידער : )שירים ב-ליבע : Calystegia sepium .-1939ברינסקי, לב, 
 ספרייה :( 002457418. )1995אביב : דור ההמשך ליבהאבערס פון יידיש, 

Yiddish 

 

 

C4 גבי.מע תשל"ג 
אביב : ארז, -גווירצמאן, רבקה.. דער מענטש און זיין גורל : ראמאן / רבקה גווירצמאן. תל

 ספרייה :( 002456098[. )1973]

Yiddish 

 

 

C4 גול.אל תש"ך 

אלע ווילן לעבן : דערציילונגען / חיים גאלדזאץ ; הילע און  .1910-1977לדזץ, חיים, גו
-מירסקי ; ... אילוסטרציעס... פון ... דוויד טושינסקי. בוענאס-אילוסטראציע... יוסף ראטנער

 ספרייה :( 002457460. )1960אילליט, תשכ"א  : איירעס

Yiddish 

 

 

C4 וינ.גע תש"ג 
פארקויף -. דאס געזאנג פונעם גלויביקן / פון ז. וויינפער. ניו יארק : הויפט1893-1957וינפר, זיסה, 

 ספרייה :( 002456733. )1943איקוף, 

Yiddish 

 

 

C4 זוס.קל תש"ד 

 : .Philadelphia, Pa .מחבר. קלאנגען און געזאנגען / אב. זוסמאן 1877-1951זוסמן, אבא יוסף, 

 ספרייה :( 002456612)

Yiddish 

 

 

C4 טבצ'.אי תרצ"ו 
טבצ'ניק, אברהם בר. אין שייד / א. טאבאטשניק. ניו יארק : שיפסהעד בעי ארבעטער רינג שול, 

 ספרייה :( 002456205. )1936

Yiddish 

 

 

C4 טבצ'. די תש"ט 
טבצ'ניק, אברהם בר. דיכטער און דיכטונג / א. טאבאטשניק ; פאדערבלאט און באצירונגען פון י. 

 ספרייה :( 002456207. )1949דוד אינגנאטאוו ליטעראטור פאנד,  : רקיא-טאפעל. ניו

Yiddish 

 

 

C4 ירו.לי תרצ"ב 
ירוסלימצ'יק, נחום. ליכטיקע מינוטן / פון נחום יוד ; צייכנונגען און האלצשניטן פון נאטע 

 ספרייה :( 002455966. )1932ארבעטער רינג,  : קאזלאווסקי. ניו יארק

Yiddish 

 

 



C4 ש תש"לירו.ש 
-אביב : ניי-טעג : לידער זאמלונג / יצחק ירושלמי. תל 6מיליאן,  6. 1907-1985ירושלמי, יצחק, 

 ספרייה :( 002455944. )1970לעבן, 

Yiddish 

 

 

C4 כהן.מא תש"ח 
. 1948. דער מארגן איז אייביק / יאסל קאהן. ניו יארק : פעדער, 1897-1977כהן, יוסל, 

 ספרייה :( 002456725)

Yiddish 

 

 

C4 כהן.פו תשכ"ז 
. א פונק אין טונקל / יאסל קאהן ; צייכנונגען: יצחק ליכטנשטיין. ניו יארק 1897-1977כהן, יוסל, 

 ספרייה :( 002456721) .1967: ציקא, תשכ"ז 

Yiddish 

 

 

C4 כינ.אה תשל"ג 

לאור לא ידוע[,  יארק : ]מוציא-יהושע. אהרקע דער ליטוואק : )ראמאן( / יהושע כיניץ. ניו ,כיניץ
 ספרייה :( 002455941. )1973

Yiddish 

 

 

C4 כץ.זר תש"ז 

 : צייט : )ראמאן( / לעא קאץ ; איבערגעזעצט דורך יעקב מעסטל. מעקסיקע-לאו. זריעה ,כץ

 ספרייה :( 002456667?[. )1947איקוף, ]

Yiddish 

 

 

C4 כץ.נקמ תש"ו 

 002455948) .1946ניו יארק : איקוף, . נקמה : )ראמאן( / לעא קאץ. 1892-1954כץ, לאה, 

 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 כץ.צו תש"א 

 .1941כץ, מנקה. צו דערציילן אין פריידן / מעינקע קאץ. ניו יארק : ]מוציא לאור לא ידוע[, 

 ספרייה :( 002456669)

Yiddish 

 

 

C4 לוד.גע תרפ"ז 

וויג ; צוזאמענגעשטעלט פון ריווא געזאמעלטע לידער / ראובן לוד ..1895-1926 ,לודויג, ראובן
-לודוויג און א. לעיעלעס. ניו יארק : קאלעגן און פריינט מיט דער הילף פון י. ל. פרץ שרייבער

 ספרייה :( 002455965. )1927פאראיין, 

Yiddish 

 

 

  



C4 לונ.אס תשי"ב 

 : New York .לאנדינסקי .אין שפיגל פון דורות / ש. י -לונדינסקי, שמואל יקיר. אסתר המלכה 

 ספרייה :( 002455954. )1952מוציא לאור לא ידוע[, ]

Yiddish 

 

 

C4 לוק.וו תש"ז 
יארק : אידישער -.. די וועלט איז אן א היטער / מלכה לאקער. ניו1887-1990לוקר, מלכה, 

 ספרייה :( 002455951. )1947קעמפער, 

Yiddish 

 

 

C4 לוק.שט תש"ב 

 002455964. )1942מלכה לאקער. לאנדאן : י. נאראדיצקי,  /. שטעט 1887-1990לוקר, מלכה, 
 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 לנד.עס תרצ"ז 
. עס איז גארנישט ניט געשען : קאמעדיעס אין פערזן / פון זישא לאנדוי ; 1889-1937לנדוי, זישה, 

 ספרייה :( 002455969. )1937קאפמאן. ניו יארק : הוצאת המחבר,  .צייכנונגען פון ב

Yiddish 

 

 

C4 לסו.חת תשי"ח 
-ציילונגען / ל. לאסאווין. בוענאס-לסוין, ליזר. א חתונה אויפן בארג לבנון : און אנדערע דער

 ספרייה :( 002455982) .1958 ,איירעס : יידבוך

Yiddish 

 

 

C4 לפי.צי תרצ"ד 

 .1934ויירים, לידער און פאעמען( / ב. לאפין. נויארק : כאו) : צייכנס .1889-1952 ,לפין, בר

 ספרייה :( 002455943)

Yiddish 

 

 

C4 מול.לי תשכ"ה 

קדיה. ליכט פון דארנבוים : לידער / קאדיע מאלאדאווסקי. בוענאס איירעס :  ,מולודובסקי
 ספרייה :( 002456086) .1965קיום, 

Yiddish 

 

 

C4 מזה.ני תש"א 

: אידישער פאלקס ביבליאטעק, נייע לידער / איידע מאזע. מאנטרעאל  .1893-1962 ,מזה, אידה
 ספרייה :( 002456727) .1941

Yiddish 

 

 

  



C4 מזו.פו תשל"ז 

. 1977אביב : ניי לעבן, תשל"ח -פון הארץ צו הארץ / אברהם מאזור. תל .מזור, אברהם
 ספרייה :( 002456722)

Yiddish 

 

 

C4 מיד.מש תשי"ב 

. 1952פאריז : די גאלדענע פאווע, אהרן מיעדניק. מהד' א..  /. משלים -1900מידניק, אהרן, 
 ספרייה :( 002456136)

Yiddish 

 

 

C4 מיד.פא תשי"ב 

 002456616. )1952פאעמען / אהרן מיעדניק. פאריז : די גאלדענע פאווע,  .-1900מידניק, אהרן, 
 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 מיז.דע תשי"ג 

 002456084. )1953יארק : איקוף,  דערציילונגען / אהרן מייזעל. ניו .1890-1936מיזל, אהרן, 
 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 מינ.או תרפ"ז 

אונדזער פיערא : )פון דער עמאציאנעלער קאמעדיע( / נ. ב.  .1893-1958 ,מינקוב, נחום ברוך
 ספרייה :( 002456670. )1927יארק : אידיש לעבן, -ניו .מינקאוו

Yiddish 

 

 

C4 מינ.בי תש"ה 

 002456135. )1945באדן,  :יארק -. ביים ראנד / נ.ב. מינקאוו. ניו1893-1958מינקוב, נחום ברוך, 

 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 מינ.מס תרצ"ו 

יארק : באדן, -ניו ... מסעות פון לעצטן שאטן / נ. ב. מינקאוו1893-1958מינקוב, נחום ברוך, 
 ספרייה :( 002456134. )1936

Yiddish 

 

 

C4 מלמ.צו תש"ו 

-פילאדעלפיא .. צוריסענע קייטען : ראמאן / יוד לאמעד מאלאמוט1886-1966ליב, מלמוט, יואל 
 ספרייה :( 002457005. )1946-1947]תש"ז[ -נויארק : מאלאמוט בוך קאמיטעט, תש"ו

Yiddish 

 

 

  



C4 מלץ.פו תשל"ד 
. יארק : ציקא, תשל"ד-מלץ, שאול. פון מיין טיפן גלויבן : ליד און באלאדע / שאול מאלץ. ניו

 ספרייה :( 002456137)

Yiddish 

 

 

C4 מן.ירו תש"ז 

 ספרייה :( 002455974. )1947מענדל מאן. רעגנסבורג : יידישע זעצער,  / מן, מנדל. ירושה : לידער

Yiddish 

 

 

C4 מרי.מי תש"ד 

מיר וועלן זיין / יעקב מארינאוו ; שערבלאט געצייכנט פון שאול  .1870-1964מרינוב, יעקב, 
 002456154. )1944דבר, -מוזיק צו מיר וועלן זיין! פון אברהם עלשטיין. ]ניו יורק[ : בעלראסקין ; 

 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 מרי.שט תש"ז 

שטארק און מונטער / יעקב מארינאוו ; שערבלאט געצייכנט פון שאול  ..1870-1964מרינוב, יעקב, 
 002456152. )1947דבר, -בעל : .N. Y .ראסקין ; פאטאגראפיע פון מחבר פון איזידאר בוזאט

 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 מרק.דע תשכ"ב 

לידער / נאטאן מארק )אבי -. תהילים3לידער. -. תפילה2אצילות.  .1 : מרק, נתן. דערהויבנקייט
 ספרייה :( 002456157. )1962במשעולי,  : ציון(. חיפה-אביר

Yiddish 

 

 

C4 מרק.טו תש"א 
אניבאלנ! : לידער / פערעצ מארקיש. מאסקווע : אגיז מעלוכע פארלאג מרקיש, פרץ. א טויט די ק

 ספרייה :( 002456149. )1941דער עמעס, 

Cen.lib-Rare Books 

 

 

C4 מרק, וו תשכ"ז 

יעווטושענקא? / נתן מארק ; השער: שלמה גרפונקל. חיפה : רנסנס,  ,מרק, נתן. וואס שווייגסטו
 ספרייה :( 002456156) .1967תשכ"ז 

Yiddish 

 

 

C4 ניג.גע תשכ"ח 

יארק : ]מוציא לאור לא -געזאמלטע לידער / מענדל נייגרעשל. ניו .1903-1965 ,ניגרשל, מנדל
 ספרייה :( 002456238. )1968תשכ"ח  ,[ידוע

Yiddish 

 

 

  



C4 ניד.אל תרפ"ד 

 ייה :ספר( 002456288) .1924-1928נידוס, ליב. אלע ווערק / לייב ניידוס. ווארשע : בזשאזא, 

Yiddish 

 

 

C4 ניו.טי תש"ב 

-. טינט און ליים : לידער און סקולפטורן / פון ראזא ניומאן1888-1953רוזה,  ,וולינסקי-ניומן
 ספרייה :( 002456131. )1942וואלינסקי. ניו יארק : ]מוציא לאור לא יודע[, 

Yiddish 

 

 

C4 ניס.אי תש"י 

אהרן ניסענזאן. ניו יארק : אום פאבלישינג קא.,  אין צדיקס טריט / .1898-1964ניסנסון, אהרן, 
 ספרייה :( 002456237תש"י. )

Yiddish 

 

 

C4 ניס.הו תרע"ט 

. 1919הונדערט לידער / פון א. ניסענזאן. ניו יארק : אונזער זשורנאל,  .1898-1964ניסנסון, אהרן, 
 ספרייה :( 002456245)

Yiddish 

 

 

C4 ניס.לע תש"ג 

 : New York .דאס לעבן זינגט אפילו אין טויט / א. ניסענזאן .1898-1964ניסנסון, אהרן, 

 ספרייה :( 002456602) .שרייבער, תש"ג

Yiddish 

 

 

C4 נלס.זו תשי"א 

זון און שאטן : לידער און פאעמעס / מרים נעלסאן ; צייכנוגען פון פנחס  .-1891 ,נלסון, מרים
 ספרייה :( 002456130. )1951סקורקא. ניו יארק : גרופע פריינד, 

Yiddish 

 

 

C4 סגל.אל תשל"ז 

אליינקייט : דערציילונגען / קלמן סעגאל. ירושלים : ]מוציא לאור לא  .1917-1980סגל, קלמן, 
 ספרייה :( 002456094) .1977ידוע[, 

Yiddish 

 

 

C4 סגל.גע תשל"ט 

 ,[ציא לאור לא ידועגעזעגענונג : לידער / קלמן סעגאל. ירושלים : ]מו .1917-1980 ,סגל, קלמן

 ספרייה :( 002456231תשל"ט. )

Yiddish 

 

 

  



C4 סגל.דא תש"ו 

 ,פאראלג-יארק : צוקונפט און ציקא-.. דארטן / ז.סעגאלאוויטש. ניו1884-1949זוסמן,  ,'סגלוביץ

 ספרייה :( 002456167) .1946

Yiddish 

 

 

C4 סגל.הא תרע"א 

 .1911סג"ל. ניו יארק : ר.מ. סעגאלל,  הארפענקלאנג : )געדיכטע( / פון סאל. .סגל, סל

 ספרייה :( 002456225)

Yiddish 

 

 

C4 סגל.לי תשי"ב 

לידער / קלמן סעגאל ; רעדאקטאר: ל. אליצקי. ווארשע : יידיש בוך,  .1917-1980 ,סגל, קלמן
 ספרייה :( 002456174) .1952

Yiddish 

 

 

C4 סגל.נא ת"ש 

 002456223. )1940עגאל. ניו יארק : א גרופע פריינט, נאענטע ערד / מאיר ס .-1911סגל, מאיר, 
 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 סגל.פר תשט"ו 

פרילינג ביי מיין טיר : לידער / קלמן סעגאל ; רעדאקטאר: ל. אליצקי.  .1917-1980סגל, קלמן, 
 ספרייה :( 002456215. )1955ווארשע : יידיש בוך, 

Yiddish 

 

 

C4 סגל.צו תשי"ג 

ל.  :. צו מיין נייער היים : פאעמעס און לידער / קלמן סעגאל ; רעדאקטאר1917-1980 קלמן, ,סגל
 ספרייה :( 002456173. )1953אליצקי. ווארשע : יידיש בוך, 

Yiddish 

 

 

C4 סגל.שט תשכ"ה 
. 1965. א שטעטל ביים סאן / קלמן סעגאל. ווארשע : יידיש בוך, 1917-1980סגל, קלמן, 

 : ספרייה( 002456169)

Yiddish 

 

 

C4 סוכ.אל תש"כ 

א. סאכאטשעווסקי -דער אלינער : און עלף לידער / בן .1889-1958 ,סוכצ'בסקי, יחיאל מאיר
מארי סאכאטשעווסקי.  -שלמה אויערבאך ; אילוסטראציעס  -אריינפירווארט  ; []שם בדוי

 ספרייה :( 002456232. )1960פרעס, -נאראד : לאנדאן

Yiddish 

 

 



C4  תש"חסוצ.יי 

 002456235) .1948סוצקבר, אברהם. יידישע גאס / פון אברהם סוצקעווער. ניו יארק : מתנות, 

 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 סוצ.פע תש"ה 

די פעסטונג : לידער און פאעמעס געשריבן אין ווילנער געטא און אין וואלד  .סוצקבר, אברהם
 ספרייה :( 002456233. )1945איקוף,  : [New York] .א. סוצקעווער / 1941-1944

Yiddish 

 

 

C4 סטר.או תשכ"ב 

-אויף פליגלען פון צייט : לידער און באלאדן / משה סטרוגאטש. ניו .1892-1973סטרוגץ', משה, 
 ספרייה :( 002456132) .1962 ,יארק : יידיש בוך

Yiddish 

 

 

C4 סטר.לע תשל"ז 

 .1977יארק : איקוף, -ה סטרוגאטש. ניו. לעצטע טריט : לידער / מש1892-1973משה,  ,'סטרוגץ

 ספרייה :( 002456133)

Yiddish 

 

 

C4 סיג.בא תרפ"א 

 .1921. באזונדער : לידער / י. י. סיגאל. מאנטרעאל : רויע ערד, 1896-1954סיגל, יעקב יצחק, 

 ספרייה :( 002456198)

Yiddish 

 

 

C4 סיג.דר תרצ"ז 
עודה : לידער / י. י. סיגאל. מאנטרעאל : ]מוציא לאור .. די דריטע ס1896-1954סיגל, יעקב יצחק, 

 ספרייה :( 002456202. )1937לא ידוע[, 

Yiddish 

 

 

C4 סיג.לי תרפ"ו 
. 1926יארק : ]מוציא לאור לא ידוע[, -.. לידער / פון י. י. סיגאל. ניו1896-1954סיגל, יעקב יצחק, 

 ספרייה :( 002456221)

Yiddish 

 

 

C4 סיג.לי תש"ד 

סיגאל. מאנטרעאל : י. י.  ... לידער און לויבן / נייע ווערק פון י. י1896-1954ל, יעקב יצחק, סיג
 ספרייה :( 002456186. )1944סיגאל קאמיטעט, 

Yiddish 

 

 

  



C4 סיג.מי תרצ"ד 

מיין ניגון / י. י. סיגאל. מאנטרעאל : ]מוציא לאור לא ידוע[,  ..1896-1954 ,סיגל, יעקב יצחק
 ספרייה :( 002456219) .1934

Yiddish 

 

 

C4 סיג.פו תרע"ח 

 ,. פון מיין וועלט : לידער / י. י. סיגאל. ]מאנטרעאל[ : מאנטרעאל1896-1954סיגל, יעקב יצחק, 

 ספרייה :( 002456605) .[?1918]

Cen.lib-Special Books 

 

 

C4 סימ.וו תש"ו 

גרופא פריינט און  : סיימאן. שיקאגע. א ווינקל אין דער וועלט / ח. ל. 1896-1945סימון, ח. ל., 
 ספרייה :( 002456177. )1946פארערער, 

Yiddish 

 

 

C4 סימ.לי תרצ"ד 
. לידער / ח. ל. סיימאן ; אילוסטרירט פון טאדרעס געלער. שיקאגע : מ. 1896-1945סימון, ח. ל., 

 ספרייה :( 002456180. )1934צעשינסקי, 

Yiddish 

 

 

C4 סלצ.בע תרצ"ז 

פון דאוויד סעלצער ; באצירונג: דוני מאוד. ניו יארק : סאראקי,  /ד. בעסאראבער לידער סלצר, דו
 ספרייה :( 002456089. )1937

Yiddish 

 

 

C4 סלצ.בר תש"ב 
סלצר, דוד. בראנזווילער געזאנג / פון דאוויד סעלצער ... ; האלצשניטן פון העלען וועסט העלער. 

 ספרייה :( 002456090. )1942ברנאזוויל,  : ניו יארק

Yiddish 

 

 

C4 סמו.גע תרצ"ג 

פילאדעלפיא :  .. געקליבענע לידער / פון עוזר סמאלענסקין1862-1934סמולנסקין, עוזר, 
 ספרייה :( 002456189. )1933פילאדעלפיער היברו ליטעראטור סאסייטי, 

Yiddish 

 

 

C4 סנה.או תש"ז 

פרייע יידישע  : LONDON .נגען / שמחה סנה. אויף פרעמדע וועגן : דערציילו-1914סנה, שמחה, 
 ספרייה :( 002456192) .[1947 'טריבונע, ]הקד

Yiddish 

 

 

  



C4 ספר.או תשכ"ו 

 .. אויפן בערדיטשעווער מארק / האראצי סאפרין ; רעד. ד. ספארד1899-1980הורצי,  ,ספרין

 ספרייה :( 002456088. )1966ווארשע : יידיש בוך, 

Yiddish 

 

 

C4 תשל"ו פוק.דע 

. 1976י. ל. פרץ,  : אביב-. דערציילונגען / א. מ. פוקס. תל1890-1974פוקס, אברהם משה, 
 ספרייה :( 002456925)

Yiddish 

 

 

C4 פוק.נא תשכ"א 
רחל  -. די נאכט און דער טאג / א.מ. פוקס ; צוגעגרייט צום דרוק 1890-1974פוקס, אברהם משה, 

 ספרייה :( 002456627) .1961רק : דער קוואל, תשכ"א יא-אעזענבערג און מלך ראוויטש. ניו

Yiddish 

 

 

C4 פט.הוי ת"ש 

יארק : ]מוציא לאור לא -א הויז אויפן פעלד : נאוועלן / חיים פעט. ניו .1900-1959 ,פט, חיים
 ספרייה :( 002456988. )1940ידוע[, 

Yiddish 

 

 

C4 פט.צוו תרצ"ז 
קורצע דערציילונגען / חיים פעט. ניו יארק : ארויסגעגעבן  . צווישן פייערן :1900-1959פט, חיים, 
 ספרייה :( 002457006. )1937פון מחבר, 

Yiddish 

 

 

C4 פין.ני תשנ"ה 
יארקער אדרעסן : דערציילונגען / יאני פיין ; אילוסטראציעס פון מחבר. ראוון -פין, יוני. ניו

 : ספרייה( 002456926ד'וויילז : דריי שוועסטער, תשנ"ה. )

Yiddish 

 

 

C4 פינ.אי ת"ש 
יארק : ]מוציא לאור לא ידוע[, -פינברג, לאון. אין קיינעמס לאנד : )פאעמע( / ל. פיינבערג. ניו

 ספרייה :( 002456628. )1940

Yiddish 

 

 

C4 פינ.בן תש"ח 
. 1948יארק : ]מוציא לאור לא ידוע[, -עזאי אין פרדס : פאעמע / ל. פיינבערג. ניו-פינברג, לאון. בן

 ספרייה :( 002456629)

Yiddish 

 

 

  



C4 פינ.גר תרפ"ח 

 ספרייה :( 002456623) .1928שטאט / ל. פיינבערג. ניו יארק : פרייהייט, -פינברג, לאון. גרויס

Yiddish 

 

 

C4 פינ.דר תרע"ח 

 ספרייה :( 002456254. )1918-1920דראמען / דוד פינסקי. ניו יארק : פועלי ציון,  .פינסקי, דוד

Yiddish 

 

 

C4 פינ.יי תש"י 

יארק : -בלאט געצייכנט פון וואלף יונין. ניו-ל. פיינבערג ; שער /פינברג, לאון. יידיש : פאעמע 
 ספרייה :( 002456631) .1950שאולזאן, 

Yiddish 

 

 

C4 פינ.לי ת"ש 

. 1940/ עזרא פינינבערג. מאסקווע : דער עמעס,  1920-1940ליריק :  ..פינינבערג, עזרא
 ספרייה :( 002456622)

Yiddish 

 

 

C4 פפי.או תרצ"ט 
 002457053. )1939אביב : אייגנס, -פפירניקוב, יוסף. אונטער פייער : לידער / י. פאפיערניקאוו. תל

 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 פפי.מי תרצ"ד 
ייגנס, אביב : א-פפירניקוב, יוסף. מיט לענדער גלייך : פאלעסטינער לידער / י. פאפיערניקאוו. תל

 ספרייה :( 002457056) .1934

Yiddish 

 

 

C4 פפי.פו תש"ו 

/ י. פאפיערנקאוו. תל אביב :  1918-1928אביב -תל -פון ערשטן שניט : ווארשע  .פפירניקוב, יוסף
 ספרייה :( 002457054) .1945-1946 ,אליין

Yiddish 

 

 

C4 פפי.צו תרצ"ה 

אביב : אייגנס, -תל .לידער / י' פאפיערניקאוו פפירניקוב, יוסף. די פיראונצוואנציקסטע שעה :
 ספרייה :( 002457055. )1935

Yiddish 

 

 

C4 פרנ.בצ תרפ"ב 
?. בצר : א טרויערשפיל אין דריי אקטען / אברהם פראנק. ווארשע : 1884-1942פרנק, אברהם, 

 ספרייה :( 002457004. )1922]מוציא לאור לא ידוע[, 

Yiddish 



 

 

C4 פרנ.ער תש"ז 

-ערב אקטאבער : ראמאן אין צוויי טיילן / ש. פראנצוזסקי .גורפינקל, שינדל-נצוזסקיפר
 ספרייה :( 002456633. )1947גארפינקל. מאנטרעל : דר. חיים זשיטלאווסקי לייען קרייז, 

Yiddish 

 

 

C4 פרש.דע תרצ"ח 

 002456624. )1938בידערמאן,  : פרשליסר, עמנואל. דערציילונגען / ע. פערשלייסער. ניו יארק

 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 צ'סט.שט תרצ"ט 
. שטאט און דארף : נאוועלן און בילדער / יעקב טשעסטער. ניו יארק : 1870-1941צ'סטר, יעקב, 
 ספרייה :( 002456162. )1939אנטלאנטיק, 

Yiddish 

 

 

C4 צ'רנ.לי תשי"ב 

דניאל טשארני. ברוקלין : ירושלמי, ( / 1952-1907רעפלעקסן : )-ליבע .1888-1959צ'רני, דניאל, 
 ספרייה :( 002456160. )1952

Yiddish 

 

 

C4 צוק.או תשי"ז 

אויף נייע רעלסן : דערציילונגען פון יידישן לעבן אין ארגענטינע /  ..1894-1973צוקר, נחמיה, 
בוענאס איירעס : געזעלשאפטלעכן קאמיטעט צום זעכציקסטן געבורטסטאג פון  .נחמיה צוקער

 ספרייה :( 002456212) .1957בר, מח

Yiddish 

 

 

C4 צוק.וו תרצ"ו 

 .1936וואכעדיקע טעג : לידער / בונם צוקער. בריסל : ]מוציא לאור לא ידוע[,  .צוקר, בונם

 ספרייה :( 002456197)

Yiddish 

 

 

C4 ציב.דע תשכ"ז 

. ווארשע : יידיש . דערמאנונג / פ. ציבולסקי ; רעד. ד. ספארד1903-1967פלטיאל,  ,ציבולסקי
 ספרייה :( 002456618) .1967 ,בוך

Yiddish 

 

 

C4 ציב.המ תשכ"ד 

. המשך / פ. ציבולסקי ; רעד. ר. ספארד. ווארשע : יידיש בוך, 1903-1967פלטיאל,  ,ציבולסקי
 ספרייה :( 002456617) .1964

Yiddish 

 



 

C4 ציט.בר תשל"ט 

אביב : י. ל. פרץ, -אמאן / אהרן צייטלין. תלברענענדיקע ערד : ר .1888-1973 ,ציטלין, אהרן
 ספרייה :( 002456239) .1979תשל"ט 

Yiddish 

 

 

C4 צימ.ער תשל"ג 

ברל. די ערדישע וועלט : לידער / בערל צימרינג. לאס אנדזשעלעס, קאליפארניע : ]מוציא  ,צימרינג
 ספרייה :( 002456619. )1973לאור לא ידוע[, תשל"ג 

Yiddish 

 

 

C4 פ תש"גציק.ש 

 ספרייה :( 002455947. )1943ציק, יהודית. שפליטערס / יודיקא. טראנטא : איקוף, 

Yiddish 

 

 

C4 קאז.רי תרפ"ו 

דער ריח פון דער ערד : טיפן און בילדער פון דעם אמעריקאנעם  .1883-1979 ,קזדן, חיים שלמה
 002456728. )1926, ח. ב. קאזשדאן. ניו יארק : צו דער מענטשלאכער הויך /לעבן -קאונטרי

 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 קגנ.לי תשכ"א 

. 1961לידער און פראזע / ראזע קאגנא. ניו יארק : ]מוציא לאור לא ידוע[,  : קגנו, רוזה. ליבשאפט
 ספרייה :( 002456726)

Yiddish 

 

 

C4 קוד.מד תש"ו 
: ]מוציא לאור לא ידוע[,  . מדבר און מאראנצן / ברכה קודלי. ]לאס אנגעלעס[-1893קודלי, ברכה, 

 ספרייה :( 002457003) .[1946]

Yiddish 

 

 

C4 קוד.מע תרצ"ח 

 .1938לעת'ן : לידער / פון ה. מ. קודלאוויטש. שיקאגע : צעשינסקי, -קודלוביץ', הירש מנדל. מעת

 ספרייה :( 002456723)

Yiddish 

 

 

C4 קוס.גע תר"צ 

 .1930בילדער( / ל. קוסמאן. ווילנע : ב. קלעצקין,  9ן קוסמן, לאון. דאס געזאנג פון דער ערד : )אי

 ספרייה :( 002456716)

Yiddish 

 

 

  



C4 קוס.גע תרפ"ו 

דער געלער מויער : דראמא אין דריי אקטען מיט פראלאג און עפילאג / ל. קוסמאן.  .קוסמן, לאון
 ספרייה :( 002456717. )1926ניו יארק : ]מוציא לאור לא ידוע[, תרפ"ז 

Yiddish 

 

 

C4 קוס.לי תרצ"ו 
. 1936קוסמן, לאון. ליטווישע געשטאלטן : דערציילונגען / ל. קוסמאן. ווארשע : ח. בזשאזא, 

 ספרייה :( 002456718)

Yiddish 

 

 

C4 קוס.שט ת"ש 

 ספרייה :( 002456989. )1940יארק : אטלאנטיס, -לעאן קוסמאן. ניו / קוסמן, לאון. מיין שטאם

Yiddish 

 

 

C4 ט תרצ"טקופ.ש 
יארק : ]מוציא לאור לא -כץ, ברכה. שטארק בין איך : )לידער( / ברכה קאפשטיין. ניו-קופשטין

 ספרייה :( 002456719) .1939ידוע[, 

Yiddish 

 

 

C4 קור.גנ תשכ"ח 
 002456731. )1968אביב : המנורה, תשכ"ח -קורן, רחל ה. די גנאד פון ווארט / רחל ה. קארן. תל

 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 קור.מי תש"ב 
. 1942קורלנד, ליב. מיר זענען ווי פעלזן : א בויגן לידער / לייב קורלאנד. לאנדאן : י. נאראדיצקי, 

 ספרייה :( 002456724)

Yiddish 

 

 

C4 קזי.שא תשל"ג 

שאטן און ליכט : לידער און פאעמעס / שלמה קאזימיראוובסקי.  .-1909קזימירובסקי, שלמה, 
 ספרייה :( 002457338) .[1973] ,לעבןאביב : ניי -תל

Yiddish 

 

 

C4 קיל.פא תשל"ט 

בלאט און צייכענונג פון חנן קיעל. ניו -. פאסטעך אין דער פרעמד / חנן קיעל ; שער-1910חנן,  ,קיל
 ספרייה :Matones, 1979. (002456992 ) : יארק

Yiddish 

 

C4 קלי.פו תשי"ב 

. 1952מוציא לאור לא ידוע[, ] : יארק-טעג / בערטע קלינג. ניו. פון מיינע 1886-1979קלינג, ברטה, 
 ספרייה :( 002456732)

Yiddish 



C4 קלי.פי תש"ד 

בוענאס איירעס : פריינט פון  .. א פייפל אין פרימארגן / קעהאס קליגער1904-1985קליגר, קהת, 
 ספרייה :( 002456730. )1944דרום אמעריקע, 

Yiddish 

 

 

C4 "זקלי.פי תשט 

לעאן פאך.  -פייזאזשן פון ישראל / קעהאס קליגער ; צייכענונגען  .1904-1985קליגר, קהת, 
 ספרייה :( 002456650. )1956מוציא לאור לא ידוע[, ] : בוענאס איירעס

Yiddish 

 

 

C4 קלי.שט תשט"ז 

ור לא אביב : ]מוציא לא-תל .געוויין : א ציקל לידער / פון אליעזר קליר-קליר, אליעזר. שטיל
 ספרייה :( 002456729ידוע[, תשט"ז. )

Yiddish 

 

 

C4 קנפ.מא תשי"ז 

בלאט: שאול ראסקין ; -טעקסט פון שער ;משה קנאפהייס  / סאנעטן 100קנפהיס, משה. 
-אילוסטראציעס און קעפלעך פון די ציקלען: יוסף ראטנער ;פארטרעט פון מחבר: דוד טושינסקי 

 ספרייה :( 002456720. )1957רירטע ליטערארישע בלעטער, אילוסט : איירעס-מירסקי. בוענאס

Yiddish 

 

 

C4 ראפ.אנ תשל"ו 
. דער אנהייב : תנכישער דערציילונגען / נחמן ראפפ. תל אביב : המנורה, תשל"ב -1914רפ, נחמן, 

 ספרייה :( 002456984) .1972

Yiddish 

 

 

C4 רבי.אי תשל"ח 

יארן : ראמאנען, דערציילונגען / יויסעף ראבין.  אין פארשיידענע .1900-1987 ,רבין, יוסף
 ספרייה :( 002456555. )1978סאוועטסקי פיסאטעל,  : מאסקווע

Yiddish 

 

 

C4 רבי.קר תשי"ג 

מלך ראוויטש. ניו  / רביץ', מלך. די קרוינונג פון א יונגן יידישן דיכטער אין אמעריקע : פאעמע
 ספרייה :( 002457248. )1953יארק : דוד איגנאטאוו ליטעראטור פאנד, 

Yiddish 

 

 

C4 רוב.מג תש"ך 

מגילת רוסלאנד / יוסף רובינשטיין ; שערבלאט, אותיות און  .1905-1978רובינשטין, יוסף, 
יארק : ציקא, תש"ך -צייכענונגען...פון י. פיין. ]מגלת רוסלאנד[. ניו ;צייכענונגען... פון י. שלאס 

 ספרייה :( 002455940) .1960

Yiddish 

 



 

C4 רוב.עס תשל"ה 

עס שפינט זיך א פאדעם : דערציילונגען / ריווקע רובין ; צייכענונגען פון  .-1906 ,רובין, רבקה
 ספרייה :( 002456164. )1975מייער אקסעלראד. מאסקווע : סאוועטסקי פיסאטעל, 

Yiddish 

 

 

C4 רוז.בע ת"ש 

אידישן אינגל / ה. רויזענבלאט ; צייכענונגען  בעבזיק : דאס לעבן פון א .1878-1956רויזנבלט, ה., 
. 1940פון שאול ראסקין. ]ניו יארק[ : צענטראל קאמיטעט פון די אידישע פלאק שולן, 

 ספרייה :( 002455936)

Yiddish 

 

 

C4 רוי.גע תרע"ה 

 .(1905-1915געזאמעלטע געדיכטע און ליעדער / פון ה. רויזענבלאט ) .1878-1956רויזנבלט, ה., 

New York : ספרייה :( 002457458. )1915מייזעל,  .מקס נ 

 .(1905-1915. געזאמעלטע געדיכטע און ליעדער / פון ה. רויזענבלאט )1878-1956רויזנבלט, ה., 

New York :  ,ספרייה :( 002457458) .1915מקס נ. מייזעל## 

 

 

C4 רוס.בר תשמ"ב 

: נאוועלע / רבקה רוס. ]תל אביב[ : ה. לייוויק  יארן-בריינדעלעס קינדער .1912-1983רוס, רבקה, 
 ספרייה :( 002456985) .1982, תשמ"ב 

Yiddish 

 

 

C4 רוס.טר תש"ב 

 :. טרייהייט : פאעמע אין דריי טיילן / ש. ראסינ. ווילניוס ; מאסקווע 1890-1941שמואל,  ,רוסין

 ספרייה :( 002457249. )1941דער עמעס, 

Yiddish 

 

 

C4 טריב.מי תשי" 

אביב : י.ל. פרץ -תל .. מיט דער שיף טשיטשערין : ראמאן / א. ריוועס1900-1963ריבס, אברהם, 
 ספרייה :( 002457245. )1959ביבליאטעק, 

Yiddish 

 

 

C4 ריב.פא תש"ב 
. 1941ריבס, יעקב. פארבארגענע קויכעס / יעקב ריוועס. מאסקווע : אגיז ; דער עמעס, 

 ספרייה :( 002457250)

Yiddish 

 

 

C4 ריב.רע תשל"ב 

אביב : -רעגנבויגן פון געזאנג : געזאמלטע לידער / יהושע ריווין. תל .1884-1981ריבין, יהושע, 
 ספרייה :( 002456982) .1972המנורה, תשל"ב 

Yiddish 

 



 

C4 ריז.לי תשט"ו 

 Sara Reisen, 1955. (002457251 : . לידער / שרה רייזען. ניו יארק1885-1974שרה,  ,ריזן

 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 ריז.לי תשי"א 
( / פון אברהם רייזען ; מיט א 1951-1891. די לידער : אין צוועלף טיילן )1875-1953ריזן, אברהם, 

 ספרייה :( 002457398. )1951פארווארט פון מחבר. ניו יארק : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשי"ב 

Yiddish 

 

 

C4 ריי.צו תשכ"א 

. 1961אביב : י.ל. פרץ, -מעלצער. תל-צום קוואל / מרים ריינעס .-1893ם, מלצר, מרי-רינס
 ספרייה :( 002457242)

Yiddish 

 

 

C4 רינ.גע תשי"ב 

געקליבענע לידער / יצחק ריינגאלד ; מיט אן הקדמה פון א.  .1873-1903רינגולד, יצחק, 
 ספרייה :( 002456980. )1952שטיין,  .מארגאלין. שיקאגע : ל. מ

Yiddish 

 

 

C4 רסל.וו תשי"א 
. דער וועג צו ישראל : ראמאן )ערשטער בוך פון א טרילאגיע( / בנימין 1901-1983רסלר, בנימין, 

 ספרייה :( 002457243) .1950ניו יארק : אונזער ווארט, תשי"א  -רעסלער. פאריס 

Yiddish 

 

 

C4 שול.גע תשי"ד 

. 1954שה שולשטיין. ווארשע : יידיש בוך, געקליבענע לידער / מ .1911-1981 ,שולשטין, משה
 ספרייה :( 002457246)

Yiddish 

 

 

C4 שול.מא תשל"ד 

דער מארגנשטערן אין מיין פענצטער : לידער און פאעמעס / משה  .1911-1981שולשטין, משה, 
 ספרייה :( 002457339. )1974מוציא לאור לא ידוע[, תשל"ד ] : שולשטיין. פאריז

Yiddish 

 

 

C4 ר.אי תשכ"חשו 
. 1968. אין שיין פון באגינען / חיים שווארץ. ]ניו יורק[ : איקופ, 1903-1994שורץ, חיים, 

 ספרייה :( 002456165)

Yiddish 

 

 

  



C4 שור.גר תש"ג 
. "דער גרויסער געראנגל" / פון חיים שווארץ. לאס אנדזשעלעס : שטאט 1903-1994שורץ, חיים, 

 ספרייה :( 002456161. )1943רבעטער ארדן, קאמיטעט פון אינטערנאציאנאלן א

Yiddish 

 

 

C4 שזר.אי תשל"ב 
שזר, שניאור זלמן. אין שליחות : לידער אונטערוועגס / זלמן שזר. מאנטעווידעא : "זריעה" און 

 ספרייה :( 002457247. )1972יידישע קהלה אין אורוגוויי, 

Yiddish 

 

 

C4 שטו.אי תרצ"ה 

מוציא לאור לא ] : אביב-אין דער אויפגעמאכטער טיר / יעקב שטאל. תל. 1897-1958שטול, יעקב, 
 ספרייה :( 002457416. )1935ידוע[, 

Yiddish 

 

 

C4 שטו.גו תשי"ז 
פאיוק. בוענאס -טוב : לידער, סצענקעס און אגדות / מאשע שטוקער-פיוק, משה. גוט יום-שטוקר

 ספרייה :( 002457334. )1957איירעס : ]מוציא לאור לא ידוע[, 

Yiddish 

 

 

C4 שטו.חת תרצ"א 
. 1931אביב : אין צוים, -. א חתונה אין קאטרא / יעקב שטאל. תל1897-1958שטול, יעקב, 

 ספרייה :( 002457417)

Yiddish 

 

 

C4 שטו.פא תשי"ד 
פאיוק. בוענאס איירעס : ]מוציא לאור -פיוק, משה. פארביקע כוואליעס / מאשא שטוקער-שטוקר

 ספרייה :( 002457333) .1954שי"ד לא ידוע[, ת

Yiddish 

 

 

C4 שטנ.או תרצ"ה 
. 1935שטנצל, אברהם נחום. אויפן ראג / א. נ. שטענצעל. בערלין : ]מוציא לאור לא ידוע[, 

 ספרייה :( 002456138)

Yiddish 

 

 

C4 שטנ.זי תרצ"ט 
. 1939אור לא ידוע[, שטנצל, אברהם נחום. זיבן פראגמענטן / א. נ. שטענצעל. לאנדאן : ]מוציא ל

 ספרייה :( 002456143)

Yiddish 

 

 

  



C4 שטנ.לא ת"ש 

. 1940קאמיטעט, -ליריק / א. נ. שטענצעל. לאנדאן : שרייבער-לאנדאן .שטנצל, אברהם נחום
 ספרייה :( 002456140)

Yiddish 

 

 

C4 שטנ.לא תרצ"ז 

. 1937נאראדיצקי,  לאנדאנער סאנעטן / א. נ. שטענצעל. לאנדאן : י. .שטנצל, אברהם נחום
 ספרייה :( 002456145)

Yiddish 

 

 

C4 שטנ.מז תרצ"ה 

. 1935א. נ. שטענצעל. בערלין : ]מוציא לאור לא ידוע[,  /טלה -שטנצל, אברהם נחום. מזל
 ספרייה :( 002456142)

Yiddish 

 

 

C4 שטנ.מי תרצ"ה 
. 1935ציא לאור לא ידוע[, שטנצל, אברהם נחום. מיין פישערדארף / א. נ. שטענצעל. בערלין : ]מו

 ספרייה :( 002456141)

Yiddish 

 

 

C4 שטנ.סו תרצ"ז 

געסל / א. נ. שטענצעל. לאנדאן : י. -פערזן אין א ווייטשעפל-זומער-סוף .שטנצל, אברהם נחום
 ספרייה :( 002456146) .1937 ,נאראדיצקי

Yiddish 

 

 

C4 שטנ.עפ תרצ"ז 

 ,עפישע באלאדן / א. נ. שטענצעל. לאנדאן : י. נאראדיצקיאברהם נחום. עפל : לידער און  ,שטנצל

 ספרייה :( 002456147) .1937

Yiddish 

 

 

C4 שטנ.קי תרצ"ט 

 .אידיליע / א. נ. שטענצעל. לאנדאן : י-אברהם נחום. דאס קיילעכדיקע יאר : שטעטל ,שטנצל

 ספרייה :( 002456158. )1939נאראדיצקי, 

Yiddish 

 

 

C4 שיפ.או תש"ל 
. אונטער איין דאך : נייע געקליבענע לידער / משה שיפריס. ]ניו יורק[ : 1897-1977יס, משה, שיפר

 ספרייה :( 002457414. )1970איקוף , 

Yiddish 

 

 

  



C4 שיפ.יא תשל"ה 

 002457413. )1975יא, יידיש / משה שיפריס. ]ניו יארק[ : איקוף ,  .1897-1977שיפריס, משה, 
 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 שלו.או תשט"ו 

אויפן פאריזער ברוק : ראמאן / ב. שלעווין ; רעדאקטאר: ל. אליצקי.  .1913-1981שלוין, בנימין, 
 ספרייה :( 002457387. )1955ווארשע : יידיש בוך, 

Yiddish 

 

 

C4 שלו.גא תשי"ח 

. 1958 פאריז : אליין, .. די גאלדענע אילוזיע : ראמאן / ב. שלעווין1913-1981שלוין, בנימין, 
 ספרייה :( 002457394)

Yiddish 

 

 

C4 שלו.גע תשי"א 

. 1951פאריז : אויפסניי,  .. געווען איז עס נעכטן : ראמאן / ב. שלעווין1913-1981שלוין, בנימין, 
 ספרייה :( 002457381)

Yiddish 

 

 

C4 שלו.גע תשכ"ד 

-שלעווין. פאריז : בוך ./ ב( 1933-1963. געקליבענע דערציילונגען : )1913-1981שלוין, בנימין, 
 ספרייה :( 002457396. )1964קאמיטעט, 

Yiddish 

 

 

C4 שלו.גר תרצ"ז 

גרויע פראפילן : נאוועלן / ביניאמין שלעווין. פאריז : ארויסגעגעבן  .1913-1981שלוין, בנימין, 
 ספרייה :( 002457402) .1937 ,דורכן מעכאבער

Yiddish 

 

 

C4 שלו.וו תשל"ז 

קאמיטעט, -בוך : . וווהין גייסטו, דאניעל? : ראמאן / ב. שלעווין. פאריז1913-1981מין, בני ,שלוין
 ספרייה :( 002457457. )1977תשל"ז 

Yiddish 

 

 

C4 שלו.יי תש"ח 
. די יידן פון בעלוויל : ראמאן / ב. שלעווין ; די וויניטע און די צייכענונג 1913-1981שלוין, בנימין, 

 ספרייה :( 002457404) .1948 ,פון קינסטלער בען. פאריז : אויפסניי אויסגעפירט-פון מחבר

Yiddish 

 

 

  



C4 שלו.לי תשכ"ט 

 ,קאמיטעט-ליפע קאמאשנמאכער : ראמאן / ב. שלעווין. פאריז : בוך .1913-1981בנימין,  ,שלוין

 ספרייה :( 002457377) .1969

Yiddish 

 

 

C4 שלו.מא תרצ"ח 

מוציא ] : ער מארש אויף בריסק : ראמאן / ביניאמין שלעווין. פאריז. ד1913-1981בנימין,  ,שלוין
 ספרייה :( 002457399. )1938לאור לא ידוע[, 

Yiddish 

 

 

C4 שלו.צו תשט"ז 

. 1956שלעווין. פאריז : אויפסניי,  .. דאס צוגעזאגטע לאנד : ראמאן / ב1913-1981שלוין, בנימין, 
 ספרייה :( 002457391)

Yiddish 

 

 

C4 מח.אז תש"יש 

אזוי איז א יוגנט פארגאנגען / ש. סימכאוויטש. מאנטרעאל  .1921-2017 ,שמחה יעקב’, שמחוביץ
 ספרייה :( 002456606. )1950: ]מוציא לאור לא ידוע[, 

Yiddish 

 

 

C4 שמח.אי תשי"ח 

:  סימכאוויטש. מאנטראעל .. אין שעה פון תפילה : לידער / ש1921-2017שמחה יעקב, ’, שמחוביץ
 ספרייה :( 002456193) .1958 ,א קאמיטעט ביי דער מיטהילף פון קאנאדער יידישן קאנגרעס

Yiddish 

 

 

C4 שמח.בל תש"ן 

. בלענדיקער הארבסט : לידער / ש. סימכאוויטש. טאראנטא 1921-2017שמחה יעקב,  ,’שמחוביץ
 ספרייה :( 002456087. )1990: ]מוציא לאור לא ידוע[, 

Yiddish 

 

 

C5 רמ.או תשע"זה 
עדן -דבור מעצמי אל החוץ / חן הרמן -זה מדבר : ילדים אם אוטיזם  -עדן, חן מחבר. אוטי -הרמן

 ( 002456470) .2017 ,; עריכה וניקוד: אפרת שחר ; איורים: מאצ'קה. אבן יהודה : אמציה

 .ספרות ילדים ונער --אוטיזם 

 .ספרות ילדים ונער --ילדים אוטיסטיים 
 ספרייה :

Pedagogic Library 

 

 

  



C88 ילד.שי תשע"ח 

שמואל רפאל.  :ילאדינו : שירי ילדות ישראלית בתרגום ללאדינו / תרגום מעברית ללאדינו
 ( 002454161) .2017]ילדינו[. ירושלים : הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו, תשע"ח 

 .שירי ילדים, לדינו

 .ישראל -- שירי ילדים, עברית
 ספרייה :

Ladino 

 

 

C208 תמו.קב תשע"ז 

: אנתולוגיה / יזמה, ערכה והפיקה : איילה לילי  21-ספרות ישראלית במאה ה : תמונה קבוצתית
 ( 002455892. )2017אחרית דבר: גדעון טיקוצקי. מהדורה ראשונה. ירושלים : כרמל,  ; מוזס

 .היסטוריה ובקרת -- 21-המאה ה --עברית, ספרות מודרנית 
 ספרייה :

Literature 

 

 

C209 שמי.על תשע"ח 
שמיר, זיוה מחבר. על יונה ועל נער : החתירה לשלום בספרות הילדים העברית / זיוה שמיר. 

 002456092. )2017מהדורה ראשונה.. ]תל אביב[ : ספרא ; ]בני ברק[ : הקיבוץ המאוחד, ]תשע"ח[ 
) 

 ביאליק, חיים נחמן.. אגדת שלושה וארבעה

 ספיח ..ביאליק, חיים נחמן
 ציון, שמחה.. מגלת חנניה-בן

 עגנון, שמואל יוסף.. מעשה העז

 שמואל יוסף.. מתחת לעץ ,עגנון
 בקרת ופרשנות --.. ביאטריצ'ה 1898-1980גוטמן, נחום, 

 בקרת ופרשנות --אלתרמן, נתן.. מעשה בפ"א סופית 
 בקרת ופרשנות --גולדברג, לאה.. דירה להשכיר 

 תמוז, בנימין.. תחרות שחיה
 מוס.. סומכיעז, ע

 עמוס.. פתאום בעמק היער ,עז
 בקרת ופרשנות --.. דו קרב 1954גרוסמן, דוד, 

 בקרת ופרשנות --מאיר.. הכנה נחמה  ,שלו

 .היסטוריה ובקרת --ספרות ילדים ישראלית 

 .ספרות ילדים ונער --שלום 
 ספרייה :

Literature 

 

 

C408 פאר.לי תרצ"ט 
 002457241. )1939י. רימיניק. מאסקווע : דער עמעס,  - פארגעסענע לידער / צונויפגעזאמלט

 ספרייה :(

Cen.lib-Special Books 

 

 

D478 סוצ.לי תשכ"ח 
סוצקבר, אברהם. לידער פון ים המוות : פון ווילנער געטא, וואלד, און וואנדער / אברהם 

 ( 002456991. )1968אביב : בערגען בעלזען, -סוצקעווער. תל

 .שירה --שואה 
 רייה :ספ

Yiddish 



 

 

D642 ורמ.מה תשע"ו 
ורמוס, דניאל מחבר. המהפכה הסרוגה : כיצד כבשו צעירי המפד"ל את הנהגת המפלגה / דניאל 

 ( 002456348. )2016ישראל[ : דניאל ורמוס, תשע"ו ] .ורמוס
 ורמוס, דניאל

 .היסטוריה --המפלגה הדתית הלאמית 
 המפלגה הדתית הלאמית. חוגי הצעירים

 .היסטוריה -- ישראל --ות מפלג

 .היסטוריה --ישראל  --מפלגות דתיות 

 .ישראל --הבטים פוליטיים  --ציונות דתית 

 .עמדות --ישראל  --ציונים דתיים 

 .ביוגרפיה -- ישראל --ציונים דתיים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

D642 ציו.דת תשע"ח 

אוניברסיטת בר אילן, תשע"ח  : גן-שוורץ. רמת ציונות דתית : היסטוריה, רעיון, חברה / עורך דב
2017-( .002456012 ) 

 .היסטוריה -- ציונות דתית

 .מקורות --היסטוריה  --ציונות דתית 

 .פילוסופיה -- ציונות דתית

 .עמדות --ישראל  --רבנים 

 .2005 ,פנוי גוש קטיף
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

D642 שגי.מר תשע"ז 

מחבר. מראליזם למשיחיות : הציונות הדתית ומלחמת ששת הימים / אבי  אברהם שויצר ,שגיא
 ( 002455576. )2017שגיא ודב שוורץ. ירושלים : כרמל, תשע"ז 

 .השפעה -- מלחמת ששת הימים

 .עמדות --ישראל  --ציונים דתיים 

 .היסטוריה --ציונות דתית 

 .ישראל --הבטים פוליטיים  --ציונות דתית 

 .ראליש -- משיחיות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

E14 הכה.אה תשע"ז 

אליהו מחבר. אהבת ציון : מכמנים בידיעת הארץ / אליהו הכהן ; עורך מתווה ומעצב: אלי  ,הכהן
 ( 002455220. )2017שילר. מהדורה ראשונה. ירושלים : אריאל, ]תשע"ז[ 

 .תאור וסיור -- ישראל

 .היסטוריה --מדריכים  --ישראל 

 .היסטוריה --ב תל אבי

 .היסטוריה --תל אביב : שכונה( )נוה צדק 

 .היסטוריה ובקרת --ישראל  --שירים, עברית 
 ספרייה :

Judaica 



E092 צבי)בצל( תשע"ז-בן 

יצחק מחבר. פגישה עם המזרח : יצחק בן צבי ויהדות המזרח / יצחק בצלאל ; עריכה:  ,בצלאל
 ( 002454567) .2017דנה שילר. ירושלים : כרמל, תשע"ז 

 .צבי, יצחק-בן

 .חיי הרוח --ישראל  -- עדות המזרח

 .מצב חברתי --ישראל  --עדות המזרח 

 .היסטוריה --ישראל  --עדות המזרח 

 .ישראל --ציונות ועדות המזרח 

 .יחסים עדתיים --ישראל 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E092 תשס"ז (גלי)גלי 
זמני / יוסף גלילי ; ערך והביא לדפוס: דן שביט. ]תל אביב[ : מחבר. אני ב -1915גלילי, יוסף, 

 ( 002454189[ )2007המחבר, .]

 -1915גלילי, יוסף, 

 .ביוגרפיה --ישראל  --עתונאים 

 .ישראל --חקלאות 

 .בריה"מ --אסירי ציון 

 .ביוגרפיה -- גליל
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E092 תשע"ג (ויס)לבי 
/ כתיבה ועריכה: חנה  1923-2011חבר עורך. משה וייס : האיש והתקופה לביא, חנה בת משה מ

 ( 002455158. )2013לביא. ]משה ויס[. רעננה : דוקוסטורי, תשע"ג 

 1923-2011משה,  ,ויס

 .ספורים אישיים --אושויץ  --פולין  --שואה 

 .ביוגרפיה --וינוגרדוב  --אוקראינה  -- יהודים

 .ספורים אישיים --ט בודפס --הונגריה  --שואה 

 .ביוגרפיה --ישראל  --נצולי שואה 

 .ביוגרפיה -- אושויץ --פולין  --יהודים 

 .ביוגרפיה -- בודפסט --הונגריה  --יהודים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E092 תשע"ז (קטן)קטן 

קרין חזקיה.  עריכה: ; ציון-ציון, דינה מחבר. על בית ומילים : מהלך חיים / דינה קטן בן-בן-קטן
 ( 002447426. )2017]על בית ומלים[. ירושלים : כרמל, תשע"ז 

 .ציון, דינה-בן-קטן

 .ביוגרפיה -- סריבו --בוסניה והרצגובינה  --יהודים 

 .ביוגרפיה --ישראל  --יהודי בוסניה 

 .ספורים אישיים --יוגוסלויה  --שואה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 



E113.12 ביר.בר תשע"ג 
ברוכי, נחום מחבר. ביריה שלנו : ממאחז פלמ"ח לקבוצת בני עקיבא / נחום ברוכי. מקוה ישראל 

 ( 002455404) .2013: ספריית יהודה דקל : מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, 

 .היסטוריה --פלמ"ח 

 .היסטוריה --בני עקיבא 

 .היסטוריה -- הקבוץ הדתי

 .היסטוריה --קבוצים דתיים 

 .היסטוריה -- ישראל --ת דתית התישבו

 .היסטוריה --ישראל  --התישבות בטחונית 

 .היסטוריה -- ביריה

 .תאור וסיור --ביריה 

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

E113.14 אוס.מג תשע"ז 
אוסישקין. אוסישקין, דוד מחבר. מגידו בתקופת המקרא : עיר ואם בכנען ובישראל / דוד 

 .2017צבי, תשע"ז -ירושלים : החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה ; יד יצחק בן

(002456436 ) 

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

 .עתיקות --כנענים 

 .(מגדו )עיר עתיקה --ישראל  --תקופת הברונזה 

 .(מגדו )עיר עתיקה --ישראל  --תקופת הברזל 

 .עתיקות -- ()עיר עתיקהמגדו 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E113.191 בוכ.טב תשל"ב 
בוכמן, מקס מחבר. טבריה ומעינותיה החמים / מ' בוכמן. מהדורה שלישית.. טבריה : חברת חמי 

 ( 002455157תשל"ב[. )] ,טבריה

 .טבריה --ישראל  --מעינות חמים 

 .שמושים תרפיים --טבריה  --ישראל  --מעינות חמים 

 .היסטוריה --טבריה )אזור( 

 .גאוגרפיה היסטורית --טבריה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E113.211 בול.שד תשנ"ט 
בולוואר : שדרות רוטשילד בתל אביב : האנשים, החומר והרוח / עורכים: עופר רגב, שולה 

 ( 002452763) .1999אביב, תשנ"ט -אוניברסיטת תל -אביב : רמות -וידריך. ]בולואר[. תל

 .תל אביב --ישראל  --שמות רחובות 

 (שדרות רוטשילד )תל אביב

 .חמר מאיר --תל אביב 

 .היסטוריה -- תל אביב
 ספרייה :

Judaica 

 



 

E113.211 מרק.נח תשע"ד 

 : [יעקב מחבר. נחלת יצחק : ממושבה חקלאית לשכונה עירונית / יעקב מרקל. ]ישראל ,מרקל

 ( 002455520. )2014המחבר, תשע"ד 

 (נחלת יצחק )תל אביב : שכונה

 .היסטוריה --נחלת יצחק )תל אביב : שכונה( 

 .היסטוריה -- תל אביב --ישראל  --בתי קברות 

 .תל אביב --ישראל  --קברים 

 .תל אביב --ישראל  -- קברים --רבנים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E113.23 ינו.פל תשע"ז 
העיר  -א' : מקרה מבחן  2-1חן הפלשתי בתקופת הברזל מחבר. הפול -1983ינוחינה, מריה, 

א'[. תשע"ז  2-1צאפי/גת / מריה ינוחינה. ]הפלחן הפלשתי בתקופת הברזל -התחתית בתל אצ
2017( .002457231 ) 

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

 .אתר ,תל צפית -- ישראל --חפירות )ארכיאולוגיה( 

 .תל צפית, אתר --ישראל  --תקופת הברזל 

 .תרבות חמרית --ישראל  --פלשתים 

 .תל צפית, אתר --ישראל  --פלחן 

 .אתר ,תל צפית
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E113.233 טור.הת תשע"ז 

מחבר. התפתחות העיר רמלה בתקופה האסלאמית הקדומה לאור הממצא  -1963 ,טורגה, חגית
 ( 002456439. )2017מאת: חגית טורגה. תשע"ז  / אולוגיהארכי

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

 .רמלה -- ישראל --קדרות עתיקה 

 .רמלה --ישראל  --חפירות )ארכיאולוגיה( 

 .היסטוריה --רמלה 

 .עתיקות -- רמלה

 .636-1099 -- היסטוריה --ישראל 
 ספרייה :

Judaica 

 

E113.238 ששו.נע תשע"ו 

אברהם מחבר. נוער משמר מורשת : מיזם "אמץ אתר" באשקלון / ד"ר אבי ששון וגד  ,ששון
נער משמר מורשת[. אשקלון : עיריית אשקלון ; הקרן לחקר מישור החוף שליד קרן ] .סובול

 ( 002455222. )2015ת בישראל, תשע"ו מקוה ישראל[ : מועצה לשימור אתרי מורש] ;אשקלון 

 .אשקלון --ישראל  --שמור ושחזור  --אתרים היסטוריים 

 .אשקלון --ישראל  --שמור ושחזור  -- מבנים היסטוריים

 .ישראל -- השתתפות נער --שמור ושחזור  --קנין תרבותי 

 .היסטוריה --אשקלון 

 .עתיקות -- אשקלון
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

E113.32 ליב.חב תשע"ז 
מחבר. חברת המורדים במצדה לאור הממצא הקרמי / תהילה ליברמן.  -1990ליברמן, תהלה, 

 ( 002456346. )2017תשע"ז 

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

 .מצדה, אתר --ישראל  --מגורים 

 .דה, אתרמצ --ישראל  --קדרות עתיקה 

 .אתר ,מצדה --ישראל  --חפירות )ארכיאולוגיה( 

 .היסטוריה --מצדה, אתר  --ישראל  --כלי מטבח 

 .מצדה, אתר --ישראל  --תארוך ארכיאולוגי 

 .72-73מצור,  --מצדה, אתר 

 .עתיקות -- מצדה, אתר
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E113.32 ספו.ים תשמ"א 
י. ]ספור ים המלח[. ]ישראל[ ]מוציא לאור לא ידוע[, תשמ"א סיפור ים המלח / עריכה: שלמה דרור

1981. (002455139 ) 

 .היסטוריה --מפעלי ים המלח )חברה( 

 .ים המלח --ישראל  --תעשיות 

 .ים המלח --ישראל  --תעשיה כימית 

 .היסטוריה --ים המלח 

 .היסטוריה --אזור( )ים המלח 

 היסטוריה -- (סדום )אזור
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E114 באו.יר תשע"ז 
אמן. ירושלים וארץ ישראל בציוריו של גוסטב באוארנפיינד  1848-1904באוארנפינד, גוסטב, 

עשרה / עורך מתווה ובחירת תמונות: אלי שילר. -, גדול ציירי ארץ ישראל במאה התשע1848-1904
גדול צירי ארץ ישראל במאה  ,1848-1904]ירושלים וארץ ישראל בציוריו של גוסטב באוארנפינד 

 ( 002453695) 2017 [עשרה[. מהדורה ראשונה.. ירושלים : אריאל, ]תשע"ז-התשע
 1848-1904באוארנפינד, גוסטב, 

 .חמר מאיר --ירושלים 

Bauernfeind, Gustav, 1848-1904 

Jerusalem -- Pictorial works. 
 ספרייה :

Cen.lib-Special Books 

 

E114 "זבאר.קש תשע 

עורך: גדעון  ; באר, חיים מחבר. קשר לאחד : מסעות, בתים ואנשים בירושלים / חיים באר
 ( 002456454. )2017טיקוצקי. תל אביב : עם עובד, תשע"ז 

 .ברנר, יוסף חיים

 .היסטוריה --הספריה הלאמית )ישראל( 

 .הישוב הישן

 .היסטוריה -- ישראל --ציונות 

 .ירושלים --ישראל  --חרדים 



 .ירושלים -- ישראל --ינטלקטואלים א

 .חיי הרוח --ירושלים 

 .ביוגרפיה -- ירושלים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E114 מלו.פס תשע"ז 

ראובן צלם. פיסול חוצות בירושלים / צילם: ראובן מילון ; ערך מתווה, הקדמה ובחירת  ,מלון
 2017תשע"ז[ ] ,ה.. ירושלים : אריאלתמונות: אלי שילר. ]פסול חוצות בירושלים[. מהדורה ראשונ

(002453699 ) 

 .ירושלים --ישראל  --פסול 

 ירושלים -- ישראל --פסול חוצות 

 .20-המאה ה --פסול ישראלי 

 .21-המאה ה --פסול ישראלי 

 .ירושלים --ישראל  --אמנות רחוב 

 .חמר מאיר --ירושלים 
 ספרייה :

Cen.lib-Special Books 

 

E305.4  תשע"זקפי.ומ 
גארב, דנה אולמרט, -קפיטליזם ומגדר : סוגיות פמיניסטיות בתרבות השוק / עורכות: רונה ברייר

ארנה קזין, יופי תירוש. ירושלים[ : מכון ון ליר בירושלים ; ]תל אביב[ : הקיבוץ המאוחד, ]תשע"ז 
2017]. (002454621 ) 

 .מצב חברתי --ישראל  --נשים 

 .ישראל --רתיים הבטים חב --תפקידי המינים 

 .הבטים חברתיים --קפיטליזם 

 .ישראל --הבטים חברתיים  --זהות מגדרית 

 .ישראל --פמיניזם 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

E305.6 לוי.תפ תשס"ט 
בוקסר, קרן. תפיסת הזהות הקולקטיבית על מרכיביה השונים בקרב נוער דתי לאומי והקשר -לוי

לוי. ]תפיסת הזהות -בצבא ולהישמע לחוק המדינה / קרן בוקסר של תפיסות אלו לנכונות לשרת
הקולקטיבית על מרכיביה השונים בקרב נער דתי לאמי והקשר של תפיסות אלו לנכונות לשרת 

 ( 001183519בצבא ולהשמע לחק המדינה[. רמת גן : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשס"ט. )

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

 .זהות -- ישראל --ציונים דתיים 

 .עמדות --ישראל  --ציונים דתיים 

 .זהות --ישראל  --נער דתי 

 .עמדות --ישראל  --נער דתי 

 .תפיסה חברתית

 .ישראל --זהות קבוצתית 

 .דעת קהל --ישראל  -- דת ומדינה

 .דעת קהל --ישראל  --צבא, שרות חובה 

 .הבטים פסיכולוגיים -- ישראל -- צבא, שרות חובה

 .ישראל -- (ציות )משפט
 ספרייה :

Education 



E327.47 מלו.דג תשע"ז 

פסח מחבר. דגל אדום מעל המזרח התיכון : המעורבות הצבאית הסובייטית באזור  ,מלובני
 ; / פסח מלובני 8200וסיפורה של "מסרגה" ביחידה  1955-1991בתקופת ברית המועצות בשנים 

י מלצר. ]דגל אדם מעל המזרח התיכון[. מהדורה ראשונה.. ]רעות[ : אפי מלצר מחקר העורך: אפ
 ( 002455279. )2017והוצאה לאור, 

 ישראל. צה"ל. אגף המודיעין

 8200צה"ל. חיל מודיעין. יחידה  .ישראל

 .השפעה --המלחמה הקרה 

 .ישראל --יחסים צבאיים  --בריה"מ 

 .התיכון המזרח --יחסים צבאיים  --בריה"מ 

 .בריה"מ -- יחסי חוץ --ישראל 

 .20-המאה ה --היסטוריה צבאית  --ישראל 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

E327.561 מיש.מנ תשע"ז 

המניעים האידאולוגיים של הטענות לקרבה בין היהודים לבין  .מחבר -1992מישיב, אנטולי, 
רבותית: השיח ההיסטוריוגרפי העמים התורכיים : ניתוח הטענות לקרבה אתנית ולקרבה ת

במאה העשרים על אודות הכוזרים ועל מקרים אחרים של אינטראקציה בין היהודים לעמים 
 ( 002456409. )2017התורכיים / מאת: אנטולי מישייב. תשע"ז 

התכנית ללמודי נהול  --למודים בין תחומיים  -- עבודות לתאר שלישי --אוניברסיטת בר אילן 
 .ם ומשא ומתןוישוב סכסוכי

 .20-המאה ה --היסטוריה  --עמים תורכיים 

 .יחסים עם יהודים --עמים תורכיים 

 .היסטוריה --כוזרים 

 .20-המאה ה --היסטוריוגרפיה 

 .20-המאה ה -- היסטוריה --תורכיה  --יהודים 

 .יחסים אתניים --תורכיה 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E327.62 בוי.קפ תשע"ז 

בר. "קפיצה למים הקרים" : המגעים המדיניים בין ישראל, מצרים וארה"ב מאיר מח ,בוימפלד
 : [/ מאיר בוימפלד ; עריכה: אפי מלצר. ]רעות 1970-1973בשנים שקדמו למלחמת יום הכיפורים 

 ( 002456121. )2017אפי מלצר מחקר והוצאה לאור, 

 .היסטוריה -- (תעלת סואץ )מצרים

 .נלאמייםמשא ומתן דיפלומטי בסכסוכים בי

 .ארה"ב -- יחסי חוץ --מצרים 

 .מצרים --יחסי חוץ  --ארה"ב 

 .ישראל --יחסי חוץ  --ארה"ב 

 .ישראל --יחסי חוץ  -- מצרים

 .מצרים --יחסי חוץ  --ישראל 

 .ארה"ב -- יחסי חוץ --ישראל 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

  



E343.052 גרו.עק תשע"ח 
ת ועיקרים במיסוי הכנסה / יוסף גרוס, שגיא גרשגורן ; עורך: מחבר. עקרונו -1934גרוס, יוסף, 

אדי זילצר, יעל אונגר. ]עקרונות ועקרים במסוי הכנסה[. מהדורה מורחבת ומעודכנת.. רעננה : 
 ( 002456561. )-[2017האוניברסיטה הפתוחה, ]תשע"ח 

 .ישראל --חק וחקיקה  --מס הכנסה 

 .ישראל -- חק וחקיקה --מסוי 
 : ספרייה

Economics 

 

 

E355.092 פטר)מצד( תשע"ה 
( : עם הבאת אפרו של מפקד 1947-1867קולונל ג'ון הנרי פטרסון : ) -מצדיעים לזכרו של לויטננט 

( / העורך: יוסי 4.12.2014ישראל, י"ב בכסלו תשע"ה )-הגדודים העבריים לקבורה בארץ
 ,תכנית מורשת -ד ראש הממשלה אחימאיר. תל אביב : מכון ז'בוטינסקי בישראל בשיתוף משר

 ( 002455156. )2014תשע"ה 
 1867-1947פטרסון, ג'ון הנרי, 

 .זאב ,ז'בוטינסקי

 .ביוגרפיה --הגדודים העבריים 

 .השתתפות יהודים -- 1914-1918מלחמת העולם, 

 .ספורים אישיים יהודיים -- 1914-1918מלחמת העולם, 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E358.41409 ירמ.כנ תשע"ז 
מחבר. כנפי האימפריה : כישלון חיל האוויר הבריטי במאבק בטרור  -1948ירמיאש, רבקה 

ירושלים : כרמל,  .ישראלי : האם הלקח נלמד? / רבקה ירמיאש-ובגרילה ובהגנה על המנדט הארץ
 ( 002455594. )2017תשע"ז 

 .היסטוריה -- בריטניה. חיל האויר המלכותי

 .שראליי-הסכסוך הערבי

 .היסטוריה --ישראל  --לחמה אוירית 

 .קבלת החלטות --לחמה אוירית 

 .בריטניה --מטוסי קרב 

 .היסטוריה -- בריטניה --חילות אויר 

 .20-המאה ה --היסטוריה צבאית  --ישראל 

 .20-המאה ה --היסטוריה  --המזרח התיכון 

 .1917-1948 --היסטוריה  --ישראל 

 ., המרד הערבי1936-1939 -- היסטוריה --ישראל 

 .היסטוריה -- ישראל --תעופה אזרחית 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 
 

  



E359 גלב.דר תשע"ז 

בינואר  3אוניית הנשק הפלסטינית,  A עמוס מחבר. דרמה בים האדום : תפיסת קארין ,גלבע
מחקר והוצאה עמוס גלבוע ; העורך: אפי מלצר. ]דרמה בים האדם[. ]רעות[ : אפי מלצר  / 2002

 ( 002455284. )2017לאור ]תשע"ז[ 
 13ישראל. צה"ל. חיל הים. שיטת 

 ()ספינהAקרין 

 .(עזה )אזור --אניות 

 .ישראל --נשק, פקוח 

 .ישראל -- כלי נשק, פקוח

 -1993 --ישראלי -הסכסוך הערבי

 .ישראל --שליטה ימית 

 .ישראל --קרבות ימיים 

 .ישראל --מודיעין צבאי 

 .איראן --נשק  העברות
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

E362.21 פוג.יע תשע"ז 

תפוקות ותשומות / יותם  -יעילות בתי חולים פסיכיאטריים בישראל  .מחבר -1985פוגל, יותם, 
 ( 002456473) .2017פוגל. תשע"ז 

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

 .ישראל --הבטים כלכליים  --בתי חולים פסיכיאטריים 

 .סטטיסטיקה --ישראל  --בתי חולים פסיכיאטריים 

 .ישראל --רפורמה במערכת הבריאות 

 .ישראל -- בריאות הנפש, שרותים
 ספרייה :

Economics 

 

 

E362.74 שמו.חו תשע"ז 

ם מחבר. חווייתם הסובייקטיבית של בני נוער משכונת מצוקה במפגשם ע -1986אסתר,  ,שמואלי
מערכות הפיקוח והבקרה איתם הם באים במגע: כוחות המשטרה ומערכת החינוך / אסתי 

חויתם הסוביקטיבית של בני נער משכונת מצוקה במפגשם עם מערכות הפקוח והבקרה ] .שמואלי
 ( 002453751. )2017אתם הם באים במגע: כחות המשטרה ומערכת החנוך[. תשע"ז 

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

 .עמדות -- ישראל --נער בעיתי 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --נער בעיתי 

 .מניעה -- ישראל --עברינות נער 

 .דעת קהל --ישראל  --משטרה 

 .דעת קהל --ישראל  --בתי ספר תיכוניים 

 .מצב חברתי --ישראל  --שכונות מצוקה 

 (תיוג )פסיכולוגיה חברתית
 רייה :ספ

Social Sciences 

 

 

  



E363.2 שבי.ספ תש"ע 

ספורה של ] .מחבר. סיפורה של משטרת נהלל / רמי )אברהם( שבילי 1939-2007שבילי, רמי, 
משטרת נהלל[. ]מקוה ישראל[ : ספריית יהודה דקל : המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, 

 ( 002455596. )2009תש"ע 
 1903-1976שבילי, יצחק, 

 1939-2007 ,, רמישבילי

 .היסטוריה --הגנה )ארגון צבאי( 

 .היסטוריה -- נהלל --ישראל  --משטרה 

 .1917-1948 --היסטוריה  --יחסי יהודים וערבים 

 .1917-1948 --היסטוריה  --ישראל 

 .היסטוריה -- נהלל
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E370.711 פוק.תה תשע"ז 
ליך התפתחות אישית ככלי פדגוגי עבור המורה כמחנך בדרכי מחבר. תה -1965פוקס, נורית, 

 ( 002456075) .2017"הלמידה המשמעותית" בישראל : היבט עיוני / נורית פוקס. תשע"ז 

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

 .ישראל --הכשרה  --מורים 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --מורים 

 (וגיהפסיכול)בשלות 

 .שנוי חנוכי

 .מימניות למוד
 ספרייה :

Education 

 

 

E373.076 שיפ.מכ תשע"ז 
שיפר, רחלה מחבר. מכל הבחינות : היבטים חברתיים של תעודת הבגרות / רחלה שיפר. ראשון 

 ( 002455064. )2017ידיעות אחרונות : ספרי חמד,  : לציון

 .ישראל -- בחינות בגרות

 .קבלת החלטות --ישראל  --בחינות בגרות 

 .ישראל --הבטים חברתיים  --חנוך תיכוני 
 ספרייה :

Education 

 

 

  



E378 הרש.על תשע"ז 
הרשקו, שלי מחבר. על חבל דק : יצירתיות אמנותית כצומת שינוי וצמיחה אצל תלמידים עם 

 ,לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז / שלי הרשקו, עמלה עינת. ]להבות הבשן[ : הוצאה גלילית

 ( 002451732. )2017תשע"ז[ ]

 (אקדמיה לאמנות ועצוב )ירושלים -בצלאל 

 .עמדות --ישראל  --סטודנטים לאמנות 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --סטודנטים לאמנות 

 .הבטים פסיכולוגיים --הפרעות קשב אצל מבגרים 

 .פסיכולוגיה -- מבגרים עם הפרעות קשב

 .הבטים פסיכולוגיים --לקויי למידה 

 .פסיכולוגיה -- מבגרים לקויי למידה

 .הבטים פסיכולוגיים --יצירתיות 

 (שנוי )פסיכולוגיה

 (פסיכולוגיה)בשלות 
 ספרייה :

Education 

 

 

E598 ענב.אב תשכ"ז 

 ( 002456038. )1967ראובן מחבר. אביב הצפרים / כתב וצלם ענבר ראובן. חיפה : רם,  ,ענבר

 .חמר מאיר --ישראל  --עופות 
 יה :ספרי

Life Sciences 

 

 

E616.99449 גרש.אב תשע"ז 
ליטוין, אביטל מחבר. אובדן שד בעקבות סרטן : תהליכי אבל וייחוס משמעות / אביטל -גרשפלד
עורכת הספר: נוגה שטיאסני. ]אבדן שד בעקבות סרטן[. תל אביב : רסלינג,  ; ליטוין-גרשפלד

2017. (002456636 ) 

 .כולוגייםהבטים פסי --סרטן אצל נשים 

 .הבטים פסיכולוגיים --כריתת שד 

 .פסיכולוגיה --חולים  --סרטן  --שד 

 .הבטים פסיכולוגיים --סרטן  --שד 

 .ישראל --חולים  --סרטן  --שד 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

E634.62 קאו.חמ תשע"ז 

דקלים של הרמן סיפור חדקונית הדקל: דריה א. קאופמן ; ציורי ה / 5קאופמן, מיכאל פ אמן. 
הדקל ודקלים: מיקלה בן טובים. ]תל אביב[ : קאופמן, -איורים חדקונית ; 1876-1944שטרוק 

 ( 002452274) .2017 [מיכאל פ. ]תשע"ז

 .חמר מאיר --חדקונית הדקל 

 .חמר מאיר --תמר )עץ( 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

  



E635.9 הלר.רש תשע"ז 
/ מאת: אביגיל  2017י הנוי בישראל לשנת תשע"ז הלר, אביגיל מחבר מחבר מבוא. רשימת צמח

ברגר ; מבוא מאת אביגיל -אחרים[ ; עורך מדעי: יותם ציפר 7-הלר, לילך רובין, ישראל גלון ]ו
בית דגן[ : משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שירות ההדרכה והמקצוע, אגף הפרחים והנדסת ] .הלר

 ( 002456488) .2017הצומח, תחום הנדסת הצומח וגנים בוטנים, 

 ישראל -- פרחים

 .ישראל --צמחי נוי 

 .ישראל --עצי נוי 
 ספרייה :

Life Sciences 

 

 

E650 ויל.צר תשע"ח 

 [ויל, פיליפ מחבר. צרות של עשירים : לראות מעבר לכסף / פיליפ וייל ; עריכה: גיא עד. ]תל אביב

: PJ Weil Ltd.,  ( 002455666. )2017תשע"ח 

 .מדריכים --ֹעשר 

 .ישראל --אנשים עשירים 

 .אנשים עשירים

 .ישראל --מפעלים עסקיים בבעלות משפחתית 

 .מפעלים עסקיים בבעלות משפחתית

 .מדריכים --הצלחה בעסקים 
 ספרייה :

Economics 

 

 

E657 נסח.מש תשע"ז 

עריכה מקצועית: הרצל  / ( כללי התנהגות מקצועית2( תקני ביקורת, )1נוסחים משולבים של )
 -( כללי התנהגות מקצועית[. מהדורה שבט התשע"ז 2( תקני בקרת, )1. ]נסחים משלבים של )פטל

 ( 002454512. )2017תשע"ז  ,אביב : לשכת רואי חשבון בישראל-. תל2017ינואר 

 .ישראל --תקנים  --בקרת חשבונות 

 .ישראל --אתיקה מקצועית  -- רואי חשבון

 .ישראל -- חשבונאות --מוסדות ללא כונת רוח 
 ספרייה :

Economics 

 
 
 
 

  



E709.2 שש( תשע"ז-שש)בן-בן 
אוצרת: רותי אופק  -ספרים מלאים חדרים / תערוכה  -אמן. מולי בן ששון  -1953בן ששון, מולי, 

המוזיאון  : עריכה: רותי אופק ; תרגום ועריכה אנגלית: סיון רווה. גן התעשייה תפן -; ספר 
 ( 002455217[. )2017הפתוח, ]

 -1953ן ששון, מולי, ב

 .תערוכות --תפן( )המוזיאון הפתוח 

 .תערוכות --ספרים באמנות 

 .תערוכות -- יהדות באמנות
 תערובות --יהדות  --הבטים דתיים  --ספרים 

Exhibition catalogs 

Ben Śaśon, Muli -- Exhibitions 

Books in art -- Exhibitions 

Judaism in art. 

Books -- Religious aspects -- Judaism -- Exhibitions. 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E709.2 דנצ.מק תשמ"ב 

על ידי יצחק דנציגר  1973-1977אמן עורך. מקום / הוכן ונערך בשנים  1916-1977יצחק,  ,דנציגר
ישי טובין. ]תל אביב[ :  -מרדכי עומר ; תרגום לאנגלית  -ורנה ולרו ; הקדמה ועריכת טקסט 

 ( 002455147. )1982אוחד, תשמ"ב הקיבוץ המ

 1916-1977 ,דנציגר, יצחק

 .20-המאה ה --אמנות מודרנית 

 .ישראל --אמנים 

 .ישראל -- פסלים

Danziger, Itzhak, 1916-1977, 

Art, Modern -- 20th century. -- Israel (State). 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E726.3 גפנ.תח תשע"ז 

תחת כיפת הלאום : בתי כנסת ולאומיות בארץ ישראל בתקופת מחבר.  -1974ראובן,  ,גפני
גוריון לחקר ישראל -ראובן גפני. ]תחת כפת הלאום[. קריית שדה בוקר : מכון בן / המנדט

 ( 002455622[. )2017גוריון בנגב, ]תשע"ז -והציונות, אוניברסיטת בן

 .היסטוריה --גבעתים.  --ישראל  -- בתי כנסת

 .היסטוריה -- ישראל --בתי כנסת 

 .היסטוריה --ירושלים  --ישראל  -- בתי כנסת

 .ישראל --לאמיות יהודית 

 .היסטוריה --ישראל  --ארכיטקטורה של בתי כנסת 

 .היסטוריה --ישראל  --אמנות של בתי כנסת 

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

Judaica 

 

 

  



E741.6 תשע"ז (שמי)שמי 

אוצרת:  -תערוכה  / 1970-1936ארץ נהדרת! : כרזות בעיצוב האחים שמיר,  שמיר, גבריאל אמן.
כפר סבא : גלריה עירונית  .עריכה עברית ותרגום לאנגלית: עינת עדי -להמן ; קטלוג -מאירה פרי

 ( 002452099. )2017סבא, -כפר

 .שמיר, גבריאל

 .מקסים ,שמיר
 תערוכות --גלריה עירונית )כפר סבא( 

 .תערוכות -- ישראל --גרפיקאים 

 .תערוכות --ישראל  --כרזות 

 .תערוכות --ישראל  --גרפיקה 

 .תערוכות --ישראל  --פרסמת 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E759 תשס"ו (קרי)קרי 
דום דום דום / אוצר: אמון יריב ; עיצוב והפקת קטלוג: מגן  -קריספל, יוסף אמן. יוסף קריספל 

 ( 002452460. )2006אביב : גלריה גורדון, -חלוץ. תל

 יוסף ,קריספל

 .תערוכות --גלריה גורדון )תל אביב( 

 .תערוכות -- 21-המאה ה --ציור ישראלי 

Painting, Israeli -- 21st century -- Exhibitions. 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E990.13 אלד.מו תשט"ז 

 נייטראליות פוליטית מחבר. המוצא : ממשלת חירום, מלחמת שחרור, 1910-1996ישראל,  ,אלדד

 ( 002455141[. )1955מאת ישראל אלדד )שייב(. ירושלים : סולם, תשט"ז ] /

 .1948-1963 --פוליטיקה וממשל  -- ישראל
 ספרייה :

Cen.lib-Special Books 

 

 

E990.24 הלו.חו תשס"ג 
לדפוס  הילוך חוזר : חיילים מספרים על קרבות שהשתתפו בהם במלחמת יום הכיפורים / עריכה

ומובאות: מרדכי נאור ; העלתה על הכתב: נורית ארד. ]הלוך חוזר[. ]תל אביב[ : משפחת ארד, 
[2003( .]002455388 ) 

 .ספורים אישיים --מלחמת יום הכפורים 

 .גולן --ישראל  --קרבות  --מלחמת יום הכפורים 

 .תעלת סואץ --מצרים  --קרבות  --מלחמת יום הכפורים 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

  



T4 לוב.הת תשע"ז 

ירושלים.. התדמות הלשון על חמש מגילות : עם קונטרס שואל  ..תנ"ך.. חמש מגלות.. תשע"ז
ומשיב / מאת רבי בן ציון חיים לובעצקי. עם ספר שו"ת אוהל משה. מאת אבי המחבר רבי משה 

ן. ]התדמות הלשון על חמש יוצא לאור על ידי נכד המחבר גרשון הלוי לוצקי ; אהרן יצחק לובעצקי
 ( 002455770[. )2017ירושלים : ]גרשון הלוי לוצקין[, תשע"ז ] .[מגלות

 .1800-1948 -- שאלות ותשובות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T27 הור.לק תשע"ז 
הורביץ, ישראל זאב בן שמואל מחבר. לקחת מוסר : ... ממקראי קודש וממדרשי ואגדות חז"ל... 

אחרים[. ירושלים :  8-ו]ל זאב הורוויץ... ; בראש המערכת: ... רבי חיים יצחק פרוש / רבי ישרא
 ( 002454425זכרון אהרן, תשע"ז. )

 הורביץ, ישראל זאב בן שמואל

 .באורים -- --תורה  --תנ"ך. 

 .ביוגרפיה --רבנים 

 .ארץ ישראל בהלכה

 .ארץ ישראל, מעלות

 .אגדות חז"ל

 .דרשות -- מועדים

 .דרשות

 .רושים, שיחות ואמריםד
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T27 עוז והדר תשע"ח 

תורה.. תשע"ח.. בית שמש.. חמשה חומשי תורה שפה ברורה : ... ביאור המקרא : ביאור  ..תנ"ך
משולב לתורה, עם מקורות וציונים, כותרות והקדמות ; ביאור רש"י : ביאור משולב לפירוש 

ציונים ; ביאור ההפטרה : ביאור משולב להפטרות, עם כותרות רש"י, עם כותרות, מקורות ו
והקדמות ; ביאור אונקלוס : תרגום אונקלוס בלשון הקודש, תיבה מתחת לתיבה ; נושאי 

 :הפרשה... ; תוכן הספר : ... מועד ומקום ההתרחשות ופרשיות דומות בתנ"ך ; תרי"ג מצוות 
: ציורים צבעוניים... / ראש בית המדרש ועורך  מנין המצוות בכל פרשה ; ]בסופו[ ההוד וההדר

עורכים[ ;  15ראשי: הרב מנחם מנדל פומרנץ ; הרב אברהם יצחק רוטנשטיין, עורך אחראי ]ועוד 
עורכים[. ]חמשה חמשי תורה שפה  6עורכי באור רש"י: הרב אהרן פישר, עורך אחראי ]ועוד 
 .-[2017]נ"ך המבואר, תשע"ח ברורה[. בית שמש : ממלכת התורה עוז והדר, מפעל הת

(002456402 ) 

 .חבורים פופולריים --באורים  --שלמה בן יצחק, )רש"י(.. פרוש התורה 

 .חבורים פופולריים --באורים -- --תורה  --תנ"ך. 

 .תרשימים --כרונולוגיה -- -- תורה --תנ"ך. 

 .איורים -- --תורה  --תנ"ך. 

 .ם לעבריתתרגומי --ארמית.  -- .תורה --תנ"ך. 

 -- הפטרות

 

 

  



T31 דינ.מז תשע"ז 

מזבח שנים וחצי ] .דינור, גלי מחבר. מזבח שניים וחצי השבטים : סמל לאחדות העם / גלי דינור
 ( 002455519. )2017השבטים[. תל אביב : רסלינג, 

 .בקרת ופרשנות -- --לד -פרק כב. פסוק ט .יהושע --תנ"ך. 

 .מזבחות בתנ"ך
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T108.1 יפת.בש תשע"ז 

 : שרה מחבר. 'בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחלמים' : מחקרים בתקופת שיבת ציון ,יפת

 ,תולדותיה, ספרותה, לשונה, השקפותיה ועולמה הדתי / שרה יפת. ירושלים : מוסד ביאליק

 ( 002456434[. )2017תשע"ז ]

 .היסטוריה --בקרת ופרשנות -- --תנ"ך 

 .70-לפנה"ס 586 --ריה ישראלית היסטו

 .מאמרים -- 70-לפנה"ס 586 --היסטוריה ישראלית 

 .בקרת ופרשנות -- --דברי הימים  --תנ"ך. 

 .בקרת ופרשנות -- --עזרא  --תנ"ך. 

 .בקרת ופרשנות -- --נחמיה  --תנ"ך. 

 .פילוסופיה -- -- תנ"ך
 ספרייה :

Judaica 

 

 

T182.5 דינ.בע תשע"ח 

חיים מחבר. בעקבי האבות : עקבי איתן... : על עשרה נסיונות שנתנסה בהם אברהם  יעקב ,דינקל
אבינו / ... יעקב חיים דינקל בלאאמו"ר... אלכסנדר. מהדורה חמישית מורחבת עם הוספות 

 ( 002455701[. )2017רבות.. ירושלים : יעקב חיים דינקל, תשע"ח ]

 (אברהם )אישיות תנכית
 ברקוביץ, גיננדל

 .באורים -- --בראשית  --. תנ"ך

 .נסיונות רוחניים בתנ"ך
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T188 הגר)ריכ( תשע"ז 

מחבר. סיפור גירוש הגר בראייה דיאכרונית : היסטים בעיצוב דמותה של  -1987חגית,  ,ריכרט
 הגר בגרסאות סיפור יהודיות כבסיס פרשני / מאת: חגית רייכרט. ]ספור גרוש הגר בראיה

 ( 002457058. )2017דיאכרונית[. תשע"ז 

 (הגר )אישיות תנכית

 .המחלקה לספרות עם ישראל --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .בקרת ספרותית -- --בראשית  --תנ"ך. 

 .תנ"ך כספרות

 .דמיות ואפיונים בספרות

 .הספור בתלמוד

 .הספור בתנ"ך
 ספרייה :

Literature 

 



 

T207 שע"זבזא.תב ת 

שאלות ותשובות לחזרה ושינון וחידוד ההבנה בחמישה חומשי תורה עם רש"י...  : בזאת תבחנו
 ( 002457191מוציא לאור לא ידוע[, תשע"ז. )] : []ישראל

 .בחינות ושאלות --שלמה בן יצחק, )רש"י(.. פרוש התורה 

 .בחינות ושאלות -- --תורה  --תנ"ך. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278 תשע"ח (עט)ניהוז-אבן 
תנ"ך.. תורה.. תשע"ח.. אשדוד.. אור החיים : על התורה / הכינו... כמוהר"ר חיים בן עטר... ; עם 

אחרים[.  4-פרוש: באר חיים : המבאר את דבריו... בלשון בהיר... ]ע"י[ הרב מאיר נייהוז ]ו
 002456281. )-[2017"ח ]מהדורה חדשה, מפארת ומאירת עינים.. אשדוד : מכון אור התורה, תשע

) 

 .דרושים, שיחות ואמרים -- --תורה  --תנ"ך. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278 של.עו תשע"ז-בר 
שלום, אלון משה מחבר. עשה פרי : פרשיות השבוע : פנינים, ביאורים, משלים וסיפורים... / -בר

שלום, -אלון משה בר : ירושליםשלום. ]עושה פרי[. -חיברתי וערכתי... אלון משה ב"ר שמואל בר
 ( 002456881תשע"ז. )

 .דרושים, שיחות ואמרים -- --תורה  --תנ"ך. 

 .משלים -- --תנ"ך 

 .ספורי מעשיות -- --תורה  --תנ"ך. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278 דון.מס תשע"ח 

בני  / פרשות השבועדון יחיא, בני מחבר. מסביב לשולחן : הרעיונות והסיפורים הטובים ביותר על 
 .2017יחייא ; עורך: יהודה אדרי. ]מסביב לשלחן[. ]ירושלים[ : אלומות, תשע"ח -דון

(002455408 ) 

 .דרושים, שיחות ואמרים -- --תורה  --תנ"ך. 

 .רעיונות והגיגים -- פרשת השבוע

 .ספורי מעשיות --חסידים 

 .אנקדוטות -- רבנים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



T278 הן.מש תשע"חכ 

מאיר שמחה מחבר. משך חכמה : המבואר : ביאורים ופירושים, רעיונים ודרושים, הערות  ,כהן
וחידושים על חמשה חומשי תורה / חובר... מאתי מאיר שמחה כהן מדווינסק... ; יוצא לאור עם 

בדבריו... ביאורים... בתוספת מקורות וציונים והרחבת הענינים מספרי רבותינו הנושאים ונותנים 
הקטעים חולקו...  ,בהגהה... נוספו אלפי מראי מקומות וציונים, נפתחו ראשי תיבות וקיצורים

נוספו סימני פיסוק וניקוד, בתוספת כותרות משנה... עורך ראשי: הרב מנחם מנדל פומרנץ ; עורך 
רים[ ; עורכים ומבק 8ועוד ]אחראי: הרב שלמה חנוך שווירץ ; מבקר אחראי: הרב אהרן פישר 

 -פרקי תולדות: הרב יהושע זילברברג. במהדורה חדשה ומפוארת.. נהריה : ישיבת אביר יעקב 
. -[2017בית שמש[ : עוז והדר, תשע"ח ]] : אור מאיר שמחה ; ירושלים : מכון אור לישרים

(002456278 ) 

 .כהן, מאיר שמחה

 .דרושים, שיחות ואמרים -- --תורה  -- .תנ"ך

 .ביוגרפיה -- דוינסק --לטביה  --רבנים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278 להאיר תשע"ו 

 .הארות וביאורים על התורה : מסילות בעבודת ה', הכרת כוחות הנפש בדרך התורה :להאיר 

 ( 002456939ישראל[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשע"ו. )]

 .דרושים, שיחות ואמרים -- -- תורה --תנ"ך. 

 .תקופת האחרונים --ונית ספרות עי --מוסר 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278 מוי.עב תשע"ו 
מויאל, דוד מחבר. עבד ה' : והוא ליקוט ביאורים ורעיונות מוסריים על פרשיות השבוע... בשילוב 

רמזים וגימטריאות מחז"ל ומרבותינו האחרונים ; ובסופו קונטרס מאורי האומה : הנהגות 
וכתבתם, ש'ו'ע'ת' עניים  : / ליקטתי... דוד מויאל. ]עבד השם[. ירושלים ומעשיות מגדולי הדורות

 ( 002457014]תשע"ו[. )

 .שיחות ואמרים ,דרושים -- --תורה  --תנ"ך. 

 .גימטריות וראשי תבות

 .ארחות חיים --רבנים 

 .ימי זכרון --רבנים 

 .ביוגרפיה --רבנים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



T278 סבע.צר תשע"ח 
סבע, אברהם בן יעקב מחבר. צרור המר : המבואר על התורה : פירוש על התורה, מיוסד על פשט 

שחיבר... רבי אברהם סב"ע... ; יוצא  / ...התורה וקצתו על דרך הנסתר... וענינים... מדברי רז"ל
לאור... בהגהה... נוספו אלפי מראי מקומות וציונים, נפתחו ראשי תיבות וקיצורים, הקטעים 

בתוספת כותרות משנה והערות... עם ציונים והשוואות  ,חולקו... נוספו סימני פיסוק וניקוד
לדבריו, עורך ראשי: הרב מנחם מנדל פומרנץ ; עורכים אחראיים: הרב אהרן פישר, הרב משה 

פרקי תולדות: הרב צדוק רוזנשטרוך. במהדורה חדשה  ; [עורכים ומבקרים 12זייבלד ]ועוד 
אור מאיר שמחה ; ירושלים : מכון אור לישרים ` ]בית  -ריה : ישיבת אביר יעקב ומפוארת.. נה

 ( 002456403) .-[2017]שמש[ : עוז והדר, תשע"ח 

 .סבע, אברהם בן יעקב

 .שיחות ואמרים ,דרושים -- --תורה  --תנ"ך. 

 .ביוגרפיה -- רבנים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278 פרנ.הג תשע"ז 
בן מיכאל יעקב מחבר. הגיון לבי : והוא ביאורים במקראות ודברי חז"ל ועוד פרנקל, יהודה 

פרנקל, תשע"ז.  'ענינים שונים / ... יהודה במוה"ר מיכאל יעקב פרנקל. בני ברק : משפ
(002455486 ) 

 .דרושים, שיחות ואמרים -- --תורה  --תנ"ך. 

 .דרושים, שיחות ואמרים -- --נ"ך  -- .תנ"ך

 .באורים --אגדות -- --תלמוד בבלי 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278.08 קור.דו תשע"ז 
קורמן, אליעזר בן נתנאל אלימלך מנחם מחבר. דולה ומשקה : קמא : ליקוטי אמרים על פרשיות 

התורה והמועדים ושאר עניינים, מפי ספרים וסופרים... / נערך ונסדר על ידי אליעזר קורמן 
בני ברק : אליעזר קורמן,  ..מנחם. מהדורה שניה מתוקנת ומחודשת בהרה"ח ר' נתנאל אלימלך

 ( 002456863תשע"ז. )

 .דרושים, שיחות ואמרים -- --תורה  --תנ"ך. 

 .דרושים, שיחות ואמרים --מועדים 

 .דרושים, שיחות ואמרים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T299.2 הור.תפ תשע"ז 

מאת... מוה"ר נתן  / רת נתן : דרושים... על קריעת ים סוףהורביץ, נתן בן יעקב יצחק מחבר. תפא
שנת ב'ר'כ'א'"ן'  ,Brooklyn : ctrlp .סג"ל הורוויץ, רב דקהל בית ישראל, מאנסי, נוי יארק

 ( 002454211ד'נ'פ'י'ש'"ן' ]תשע"ז[. )
 הורביץ, בנציון משה

 .דרשות --קריעת ים סוף 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



T307 שע"חפרל.על ת 

שופטים / נעם פרל. ירושלים  ,פרל, נעם מחבר. על הראשונים : עיוני פשט ועיוני דרש בספרי יהושע
 ( 002456793. )2017: ספריית בית אל, תשע"ח 

 יוסף ,קסנר
 רעיונות והגיגים -- --יהושע  --תנ"ך. 

 .רעיונות והגיגים -- --שופטים  --תנ"ך. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T467 נ.מג תשע"דגי 

 / איכה.. תשע"ד.. בני ברק.. מגילת איכה : ביאור תוכן כונת הפסוקים, מיוסד על פרש"י ..תנ"ך

 ספרייה :( 002388423ש. ח. גינויער. ]מגלת איכה[. בני ברק : ש. ח. גינויער, ]תשע"ד?[. )

Cen.lib-Stacks 

 

 

T477 קמפ.מג תשע"ז 

הלת : מבוארת : עם פירוש "זכור לאברהם", ועליו תשע"ז.. ירושלים.. מגילת ק ..תנ"ך.. קהלת
פירוש רש"י המבואר עם פירוש "מתלמידיו של אברהם" / חובר ע"י דוד קמפינסקי. ]מגלת 

 ספרייה :( 002456430[. )2016ירושלים : דוד קמפינסקי, תשע"ז ] .[קהלת

Cen.lib-Stacks 

 

 

T487 ליכ.מג תשמ"ד 

מגלת אסתר : מבארת ומפרשת לילדים : ובה באורי מלים תשמ"ד.. ירושלים..  ..תנ"ך.. אסתר
 .ספורי חז"ל ומדרשים על המגלה... / מאת ג. חנוך ]פנינה ליכטשין[ ; ציורים: ש ,ובטויים

 ( 002452575הוכוולד. ירושלים : אורה, תשמ"ד. )

 .חבורים פופולריים --באורים -- --אסתר  --תנ"ך. 

 .אגדות חז"ל

 .יכיםמדר -- הלכה --פורים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T490 גול.ספ תשע"ז 

ספורי ] .ו / מאת: נעמה גולן-מחבר. סיפורי דניאל : ניתוח ספרותי של דניאל א -1983נעמה,  ,גולן
 ( 002455828. )2017דניאל[. תשע"ז 

 .המחלקה לתנ"ך --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר
 בקרת ופרשנות -- --ו. -דניאל. פרק א --תנ"ך. 

 ספרייה :

Judaica 

 

 

THE3 

/ מאת מרינה וולפה. רמת גן :  TMF/ARA160 וולפה, מרינה. אפיון חלבוני בקרה ומטרה של
 ( 001159065תשס"ח. ) ,[]מוציא לאור לא ידוע

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

Life Sciences 
 



REC. 5097 (CLASSIC) 
( ]הקלטת שמע[ / פראנץ 759בסי מינור, "הבלתי גמורה" )ד.  8שוברט, פרנץ מלחין. סימפוניה מס' 

( ]הקלטת שמע[[. ]ישראל[ : 759בסי מינור, "הבלתי גמורה" )ד.  8שוברט. ]סימפוניה מספר 
 ( 002456013. )1965מעריב, 

 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

REC. 5099 (CLASSIC) 
בסי מינור "הבלתי גמורה" ]הקלטת שמע[ ]סימפוניה מספר  8שוברט, פרנץ מלחין. סימפוניה מס' 

 Columbia, [196-?]. (002456045 : [New Yorkבסי מינור "הבלתי גמורה" ]הקלטת שמע[[. ] 8
) 

 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

C-181 
נגוני ברסלב ]הקלטת שמע[[. ]ישראל?[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, ]ניגוני ברסלב[ ]הקלטת שמע[ ]

[19--( ]?002456069 ) 
 מוסיקה. --יהודים 

 מוסיקה. --חסידים 
 מוסיקה. --ברסלב )חסידות( 

 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

REC. ISRAELI-111 

 ( A.Z.R.[ ,1971( ]002456072]הקלטת שמע[ ]ישראל[ :  1970מצעד הפזמונים העברי 
 ישראל. --שירים, עברית 

 ישראל. --מוסיקה פופולרית 
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

REC. ISRAELI-112 
 1973חיטמן, עזי מלחין מחבר. הפסקת חשמל ]הקלטת שמע[ / כמו צועני. רמת גן : הד ארצי, 

(002456435 ) 
 ישראל. --שירים, עברית 

 ישראל. --מוסיקה פופולרית 
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

REC. 5109 (CLASSIC) 
בדו  9בדו מג'ור )הגדולה( ]הקלטת שמע[ ]סימפוניה מספר  9שוברט, פרנץ מלחין. סימפוניה מס' 

 Decca, [196-?]. (002456566 ) : [Londonמג'ור )הגדולה( ]הקלטת שמע[[. ]
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

  



DVD-0289 
לי ]הקלטת וידאו[ : אגדה לילדים / תסריט ובימוי: אירית גבעול ; הפקה בפועל: -הטיול מוסיק

לאה אולשר ; כוריאוגרפיה וייעוץ פדגוגי  -בת שבע רינגל ; ניהול מוסיקלי וכתיבת שירים 
 ( 002456593[ )2002מוסיקלי: רונית יעקבי. ]תל אביב[ : ספייסאונד, ]

 למוד והוראה )גיל הרך( --מוסיקה 
 למוד והוראה )גיל הגן( --סיקה מו

 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

CD-4081 
בראון, יחזקאל מלחין. דירה להשכיר ]הקלטת שמע[ / מלחין: יחזקאל בראון ; סופרת: לאה 

גן : אוניברסיטת בר אילן, המכון לקידום האינטגרציה החברתית במערכת החינוך, -גולדברג. רמת
2005( .002456596 ) 
 למוד והוראה )גיל הרך( --קה מוסי

 למוד והוראה )גיל הגן( --מוסיקה 
 ספרות ילדים ונער. --מוסיקה 

 בעלי חיים בספרות.
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

CD-4082 
]הקלטת שמע[[. כפר חב"ד : שבועון כפר חב"ד, ]תשע"ז[  6]הקלטת שמע[ ]נחוחות  6ניחוחות 

(002456683 ) 
 מוסיקה. --יהודים 

 מוסיקה. --חסידים 
 מוסיקה. --חב"ד )חסידות( 

Jews -- Music -- Sound recordings. 
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

CD-4083 
]הקלטת שמע[[. כפר  8]הקלטת שמע[ : ניגוני חב"ד עם גדולי הזמר החסידי. ]נחוחות  8ניחוחות 

 ( 002456684חב"ד : שבועון כפר חב"ד, ]תשע"ח[ )
 מוסיקה. --יהודים 

 מוסיקה. --חסידים 
 מוסיקה. --חב"ד )חסידות( 

Jews -- Music -- Sound recordings. 
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

CD-4085 
 ( 002456688?[ )-200לך אלי ]הקלטת שמע[ : סליחות ופיוטים. ]בני ברק[ : גל סטאר, ]

 מוסיקה. --יהודים 
 זמירות ופיוטים. --וצאי ספרד( ספרדים )יהודים י

 ימים נוראים. --מוסיקה של בתי כנסת 
 סליחות.

Jews -- Music -- Sound recordings. 
 ספרייה :

Music Reading Room 

 



 

CD-4086 

 ( 002456696?[ )-200הפקות, ] SIקונצרט הסליחות ]הקלטת שמע[ ]ישראל[ : 
 מוסיקה. --יהודים 

 זמירות ופיוטים. --ספרדים )יהודים יוצאי ספרד( 
 ימים נוראים. --מוסיקה של בתי כנסת 

 סליחות.

Jews -- Music -- Sound recordings. 
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

C-185 
 ( 002456714?[ )-199למנצח בנגינות ]הקלטת שמע[ ]תל אביב[ : ]עוף טנא[, ]

 מוסיקה. --יהודים 
 מוסיקה. --חסידים 
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

REC. ISRAELI-113 

 Haifa  :Phonodor ,1975 (002456824 )שירים ]הקלטת שמע[ / אריק איינשטיין. 
 ישראל. --שירים, עברית 

 ישראל. --מוסיקה פופולרית 
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

REC. JEWISH-113 
?[ -198קלין, ארי מלחין מבצע. נגונים חסידיים ]הקלטת שמע[ / ארי קליין. ]תל אביב[ : גלטון, ]

(002456827 ) 
 מוסיקה. --יהודים 

 מוסיקה. --חסידים 
 מוסיקה של בתי כנסת.

Jews -- Music -- Sound recordings. 

Hasidim -- Music -- Sound recordings. 

Synagogue music -- Sound recordings. 
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

C-188 
 ( 002457224?[ )-199חורין, ]-רסיטל למוסיקה יהודית ]הקלטת שמע[ ירושלים : ע. בן

Jews -- Music -- Sound recordings. 

Hasidim -- Music -- Sound recordings. 
 מוסיקה. --יהודים 

 מוסיקה. --חסידים 
 ספרייה :

Music Reading Room 

 
  



REC. ISRAELI-114 
 8]הקלטת שמע[ ]הפסטיבל הישראלי לשירי ילדים מספר  8הפסטיבל הישראלי לשירי ילדים מס' 

 ( 002457233[ )1977]הקלטת שמע[[. )תל אביב( : ישראדיסק, ]
 ישראל. --שירים, עברית 

 שירי ילדים.
 ישראל. --פסטיבלים לשירים 
 ישראל. --מוסיקה פופולרית 

 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

CD-4084 
אורבך, אורי פזמונאי. אולי בשבת יזרקו סכריות ]הקלטת שמע[ : אלבום שירי הילדים של אורי 

 ( 002456797[. )2017אורבך. ]ישראל[ : ]ניר וחן סרי[, ]
 ישראל. --מוסיקה פופולרית 

 ישראל --שירים, עברית 
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

M 1852 G45G55 
טעקסטן -די גילדערנע פאווע : לידער און פערזן / צונויפגעשטעלט פון י. גויכבערג ; מוזיק

צוגעגרייט פון מיכל געלבארט ; אילוסטראציעס פון שוירלי קנארינג ; ארויסגעגעבן פון דעם יוסף 
מיטעט פאר קא-יארק : יוסף כראמאוו פאנד אונטער דער לייטונג פון לערער-כראמאוו פאנד. ניו

 ( 002456898. )1949וועלטלעכער שול, -פעדאגאגישער ארבעט לטובות דער יידיש
 שירי ילדים, יידיש.

 ספרייה :

Music 

 

 

ML 410 F45Z55 

 The Violaמחבר. השקט כמבע מוסיקלי : ניתוח פרקים מתוך  -1986ויהראוך, ורד, -זילברפרב

in My Life  שלMorton Feldman  ( 002456118. )2017ב ויהראוך. תשע"ז / ורד זילברפר 
 המחלקה למוסיקה. --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר
 פלדמן, מורטון

 .20-המאה ה --מוסיקה 
 מוסיקה, הערכה )אמנותית(

 ספרייה :

Music 

 

 

ML 3506 C65T65 
לביא -/ כתיבה: דן כהן ; עריכה: רוני אמיר, רקפת שכנר 20-כהן, דן מחבר. תולדות הג'ז במאה ה

 ( 002456556. )2017; יועצים: נפתלי וגנר, אלונה שגיא. רעננה : האוניברסיטה הפתוחה, תשע"ח 
 היסטוריה ובקרת. --ג'ז 

 ספרייה :

Music 

 
  



ML 3754 D83V65 
חבר. קולה של תרבות : מאפיינים סגנוניים ותרבותיים במוזיקה של מ -1962אריאלי, גליה, -דוכין

. 2017אריאלי. תשע"ז -/ מאת: גליה דוכין 1970-1985מלחינים ישראלים שנולדו בין השנים 
(002456664 ) 

 המחלקה למוסיקה. --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר
 .20-המאה ה --ישראל  --מוסיקה 
 .21-המאה ה --אל ישר --מוסיקה 

 מוסיקה, הערכה )אמנותית(
 .20-המאה ה --ישראל  --מלחינים 
 .21-המאה ה --ישראל  --מלחינים 
 ספרייה :

Music Librarian Manager 

 

 

ML 3920 B676T6 
מחבר. הקול שלי ואני : מודעות המטפלים במוסיקה לקולם /  -1980קוריס, אפרת, -בורוכובסקי

 ( 002456122. )2017ס. תשע"ח קורי-אפרת בורוכובסקי
 המחלקה למוסיקה. --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 תרפיה במוסיקה.
 תרפיסטים במוסיקה.

 קול )אקוסטיקה(
 ספרייה :

Music 

 

 

ML 3920 L36M43 
מחבר. משמעותם של רגעי מפגש מוסיקלים בין מטפל למטופל בטיפול  -1984לפידות, לירון 

במוסיקה / לירון לפידות. ]משמעותם של רגעי מפגש מוסיקלים בין מטפל למטופל בטפול 
 ( 002456120. )2017במוסיקה[. תשע"ז 

 המחלקה למוסיקה. --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר
 וסיקה.תרפיה במ

 תרפיסטים במוסיקה.
 תרפיסט וחולה.

 ספרייה :

Music 

 

 

ML 3930 M9Y33 

CD-4078 
להולדתו /  250יעקבי, רונית מחבר. ממוצרט באהבה : חוויה מוסיקלית מיוחדת לרגל מלאת 

 ( 002456512[ )2006מאת רונית יעקבי ולאה אולשר. ]פתח תקוה[ : שיראל, ]
 ספרת. --מוצרט, וולפגנג אמדאוס 

 למוד והוראה )גיל הרך( --מוסיקה 
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

  



MT 27 M595 2007/10 
ניגון השמחה : שירים מן המקורות, תפילה, מסורת, פיוט ויצירות  -מזמור שיר : חלק י' 

מוסיקליות / בכתיבת החוברת השתתפו: איילה רייכרט, רונית יעקבי, לאה אולשר, אילנה שרגו. 
: מדינת ישראל, משרד החינוך, התרבות והספורט, מינהל החינוך הדתי, ]תשס"ז ]ירושלים[ 

2007( .]002456531 ) 
 ישראל. --למוד והוראה )יסודי(  --מוסיקה 

 --תפלות זמירות ופיוטים. 
 ספרייה :

Music 

 

 

MT 35 M55I54 
מחבר. השפעתו של אימון מוזיקלי על יכולת התאמה קצבית / דימיטרי  -1975מינישין, דימיטרי, 

 ( 002456282. )2017מינישין. ]השפעתו של אמון מוסיקלי על יכולת התאמה קצבית[. תשע"ז 
 המחלקה למוסיקה. --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 תפיסה מוסיקלית.
 פתוח שמיעה.

 קצב
 פרייה :ס

Music 


